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LSCF SACENSĪBU SANITĀRAIS PROTOKOLS

1. Sacensību vadība un atbildīgās personas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Sacensību galvenais tiesnesis.
Sacensību galvenais sekretārs.
Sacensību organizators
Atbildīgā persona par Covid-19 protokola ievērošanu – sacensību organizatora nozīmētā
persona.

2. Sacensību vieta
2.1. Sacensību vieta__________________________________________________________
2.2. Sacensību vietā norobežotās zonas ar uzrakstiem “Tiesnešu zona”, “Sacensību zona”,
“Dalībnieku zona”, “Svēršanās zona”, “Iesildīšanās zona”, “Skatītāju zona”, “Mediķis”.
3. Sacensību dalībnieki.
3.1. Sportisti.
3.2. Treneri/komandu pārstāvji.
3.3. Tiesneši.
3.4. Sacensību organizatori un personāls.
3.5. Medicīniskais personāls.
4. Akreditācija
4.1. Dalībnieku akreditācijas saraksti un termiņu iesniegšana noteikta sacensību nolikumā.
4.2. Akeditāciju veic sacensību vadības pārstāvji.
4.3. Dalībnieku akreditāciju (iesniedz dalībnieku sarakstus) veic treneris/komandas pārstāvis.
4.4. Dalībnieku akreditācija notiek pirms ieiešanas sacensību zonā.
4.5. Sacensību apkalpojošā personāla akreditācija notiek pirms ieiešanas sacensību zonā.
4.6. Tiesnešu akreditācija notiek pirms ieiešanas sacensību zonā.

4.7. Treneru/komandas pārstāvju akreditācija notiek pirms ieiešanas sacensību zonā.
4.8. Akreditācija notiek izsniedzot akreditācijas kartes:
4.7.1 Personām kam ir sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas serifikāts.
4.7.2. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamiem,
kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs.
4.7.3. Ārzemju sportistiem un komandu pārstāvjiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas serifikātu.
4.9. UWW starptautiskajās sacensības, drošības Covid-19 protokols tiek noteikts pamatojoties uz
UWW Covid-19 drošības protokola prasībām.
4.10.
Sacensību dalībnieku, apkalpojošā pesonāla un tiesnešu saraksti jāiesūta līdz sacensību
sacensību nolikumā noteiktam datumam un laikam.
5. Svēršanās
5.1. Svēršanās notiek augošā secībā pēc svaru kategorijām, dalībniekiem ievērojot 2 m distanci.
5.2.Svēršanās norit apzīmētās vietās - “Svēršanās vieta”.
5.3.Sportistu plūsma uz svēršanās vietu tiek organizēta ar atdalošajām barjerām vai lentām.
5.4.Pēc svēršanās sacensību dalībnieki var atrasties iesildīšanās un sacensību zonā.
5.5.Atstājot sacensību un iesildīšanas zonu sacensību dalībniekiem jāievēro distance 2 m no
citām personām.
5.6. Pēc iesildīšanās sportistiem ārpus iesildīšanās un sacensību zonas jālieto sejas deguna
aizsargmaskas.
6. Sacensību norise
6.1.Sportisti ar tiesnešiem nesasveicinās.
6.2.Sportisti ievēro sociālo distanci 2 m no tiesnešu galdiņa un tiesnešu zonas.
6.3.Sportisti iesildīšanās un sacensību zonā sejas deguna aizsargamaskas drīkst nelietot.
6.4.Sportistiem atstājot sacensību un iesildīšanaš zonu jālieto sejas deguna aizsargmasku.
7. Apbalvošana
7.1.Apbalvošana notiek individuāli.
7.2.Apbalvošanas laikā rokas netiek spiestas.
7.3.Apbalvošanas laikā tiek lietotas sejas un deguna aizsargmaskas.
8. Medicīniskā palīdzība
8.1.Sacensību dalībnieki nepieciešamības gadījumā var saņemt pirmo medicīnisko palīdzību pie
sacensību medicīnas personāla.

9. Sacensību vietas aprīkojums
9.1.Dezinfekcijas līdzekļi.
9.2.Norobežojošā lenta, barjeras, uzraksti.
9.3.Sacensību tiesāšanas aprīkojums.
9.4.Paklāja uzkopšanas instrumenti.
10. Vispārējie noteikumi
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Aizliegts nodot lietotus ūdens dzeršanas traukus citām personām.
Aizliegts izmantot kopējos dvieļus.
Ārpus sacensību zonas jāievēro 2 m distance.
Tiesnešu zonā ieeja atļauta tikai akreditētiem tiesnešiem un sacensību organizatoru
personālam.
10.5. Skatītāju klātbūtne tiek noteikta pamatojoties uz Ministru kabineta izdotajiem saistošajiem
noteikumiem.
10.6. Sejas un deguna aizsargmasku parametri, kas jālieto sacensību laikā tiek noteikti
pamatojoties uz Ministru kabineta izdotajiem saistošajiem noteikumiem.
10.7. Ārpus sacensību vietas dalībniekiem iespēju robežās jāievēro 2 m distance.

