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LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJAS SACENSĪBU DROŠĪBAS PROTOKOLS 

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS NOVĒRŠANAI 

 

Biedrība ‘’ Latvijas Sporta Cīņas federācija’’ (turpmāk - LSCF) ir izstrādājusi sporta sacensību 

drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai (turpmāk – Protokols), pamatojoties 

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 662) noteiktajiem 

ierobežojumiem un prasībām epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai.  

1. Protokols izstrādāts ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību un nodrošinātu LSCF un 

tās juridisko biedru rīkoto sacensību dalībnieku drošību. 

2. Protokolā minētie nosacījumi attiecas uz visām sacensību norisē iesaistītajām personām - 

organizatoriem, tiesnešiem, tehniskajiem darbiniekiem, komandu pārstāvjiem, sportistiem, 

treneriem, kā arī kā arī citām ar sacensībām, saistītām personām. 

3. Protokols tiek piemērots visās LSCF rīkotājās sacensībās, kā arī LSCF juridisko biedru 

rīkotājās sacensībās. 

4. Sporta pasākumu dalībnieki, kuri rupji pārkāpj, vai atsakās pildīt šī protokola prasības, 

var tikt diskvalificēti vai izraidīti no sporta pasākuma. 

5. Protokols var tikt mainīts atbilstoši jaunajiem valdības ieviestajiem regulējumiem. 

6. Sacensību organizators nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par 

minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un 

tās kontaktinformāciju 

7. Sacensību norises vietā esošajām personām jāņem vērā šādi pamatnosacījumi: 



 
7.1. Sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē, izņemot sacensības bērniem līdz 18 gadu 

vecumam. 

7.2. Ierodoties sacensību norises vietā personas, kuras ir vecākas par 18 gadiem, uzrāda derīgu 

Covid-19 primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar 

personu apliecinošu dokumentu. 

7.3. Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, 

rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi). 

7.4. Sacensību norises vietās apmeklējuma laikā ieteicams ievērot divu metru distanci, kā arī 

tiek lietotas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori (ievērojot to lietošanas prasības - 

tiek aizsegta mute un deguns), izņemot sportistus sacensību norises laikā. 

7.5. Sacensību organizators veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu dalībnieku 

drūzmēšanos, izmantojot atsevišķas ieejas un izejas, kā arī novēršot jebkādus šķēršļus 

dalībnieku plūsmas ceļā. 

7.6. Sporta pasākumu norises vietā organizators nodrošina pasākumu dalībniekiem pieeju roku 

dezinfekcijas līdzekļiem; dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē 

iesaistītajiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


