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Apstiprināts 

LGTF prezidente 

_______________ 

Ina Jozepsone 

COVID 19 drošības Noteikumi  

Latvijas 2021.gada individuālā čempionāta priekšsacīkstēs un finālsacensībās 

(Pielikums LR 2021.gada IČ nolikumam) 

Sacensības notiks saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" kas stājās spēkā 2021.gada 20.augustā,  ievērojot paredzētos 

drošības pasākumus un prasības kā sacensību dalībniekiem, tā organizatoriem. 

 

Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs; 

Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir 

tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet ne skatītāji); 

Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna 

aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā); 

Sportisti un treneri fiziski nekontaktējas ar citiem sportistiem vai citu sportistu treneriem. 

Tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm; 

Apbalvošana klātienē notiks tikai individuāli; 

Sacensību organizators nodrošina Ministru kabineta noteikumos Nr.360  40.35 punktā noteikto pienākumu izpildi. 

  

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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Sacensību norises vietā: 

Sporta zālē nepieciešams lietot medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas, izņemot to 

laiku, kad spēlētāji atrodas pie galda. Maskai jānosedz deguns un mute. 

Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %; 

Jāievēro roku higiēna (mazgā rokas ar siltu ūdeni, lietojot ziepes vai lieto spirtu saturošus roku dezinfekcijas 

līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola). 

Ja parādās COVID-19 simptomi (paaugstināta temperatūra (drudzis), iekaisušā rīkle, sāpes kaklā, sauss klepus, 

stipras galvassāpes, nogurums)  nepieciešams nekavējoties informēt sacensību galveno tiesnesi vai kādu no 

organizatoriem. 

Visiem dalībniekiem vienmēr jāietur 2 metru fiziska distance. 

Jāievēro sacensību grafiks. 

Vienu sportistu var pavadīt tikai viens treneris. Pārējām personām ir jāpaliek ārpus sporta zāles. 

Laikā, kas dalībnieks nav iesaistīts spēlēs un paužu laikā ir nepieciešams ievērot 2m distanci. 

Skatītāju un citu personu, kas nav sacensību dalībnieki vai piederošās personas, atrašanās zālē ir aizliegta. 

 

Pirms spēles un spēles laikā uz rezultātu: 

Spēlētājiem pirms bumbu izvēles ir jādezinficē rokas. 

Jāietur vismaz 2 m distance starp spēles dalībniekiem un tiesnesi. 

Tiesnesis pirms un pēc spēles dezinficē rokas. 

Serves izloze jāveic tiesnesim tiesnešu galda priekšā, spēlētājiem paliekot galda sānos, vienlaikus saglabājot vismaz 

2 m fizisku distanci. 

Tiesneši un spēlētāji nedrīkst paspiest viens otram roku. Sveicienam izmantot rokas pacelšanu. 

Galdu tīrīšanu veic tiesnesis. Spēlētājiem ir jādod zināt (jāparāda) tiesnesim, kad galds ir jānotīra. 

Spēlētājiem nav atļauts izmantot savus dvieļus, lai noslaucītu galdu.  

Pret galda virsmu nedrīkst noslaucīt rokas. 

Nedrīkst elpot uz bumbiņu. 



3 

COVID 19 Noteikumi 

LR 2021.gada IČ 

04.09.2021. un 11.-12.09.2021. 

Spēlētājiem jāsaglabā fiziskais attālums 2m, pārvietojoties pārtraukumu laikā pēc katra seta un spēles gaitā. 

Visi ierobežojumi ir jāievēro un visi pārkāpumi tiks individuāli izvērtēti. 

Dalībniekiem sacensību laikā atļauts atstāt sporta zāli tikai savas sacensību dienas beigās. 

 

Piezīmes: 

Sacensību organizētāji patur tiesības mainīt COVID-19 protokolu nepieciešamības gadījumā. 

Par izmaiņām dalībnieki tiks savlaicīgi informēti. 

Katrai personai, kura piedalās sacensībās jāparaksta šis dokuments. 

 

Ar šo es apstiprinu, ka esmu izlasījis (-usi) un sapratis (-usi) COVID-19 noteikumus Latvijas 2021.gada individuālā čempionāta 

priekšsacīkstēs un/vai finālsacensībās un ar savu parakstu apstiprinu ka ievērošu šos noteikumus: 

 

Vārds, uzvārds Klubs Funkcija sacensībās Datums Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



4 

COVID 19 Noteikumi 

LR 2021.gada IČ 

04.09.2021. un 11.-12.09.2021. 

Ar šo es apstiprinu, ka esmu izlasījis (-usi) un sapratis (-usi) COVID-19 noteikumus Latvijas 2021.gada individuālā čempionāta 

priekšsacīkstēs un/vai finālsacensībās un ar savu parakstu apstiprinu ka ievērošu šos noteikumus: 

Vārds, uzvārds Klubs Funkcija sacensībās Datums Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



5 

COVID 19 Noteikumi 

LR 2021.gada IČ 

04.09.2021. un 11.-12.09.2021. 

Ar šo es apstiprinu, ka esmu izlasījis (-usi) un sapratis (-usi) COVID-19 noteikumus Latvijas 2021.gada individuālā čempionāta 

priekšsacīkstēs un/vai finālsacensībās un ar savu parakstu apstiprinu ka ievērošu šos noteikumus: 

Vārds, uzvārds Klubs Funkcija sacensībās Datums Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



6 

COVID 19 Noteikumi 

LR 2021.gada IČ 

04.09.2021. un 11.-12.09.2021. 

Ar šo es apstiprinu, ka esmu izlasījis (-usi) un sapratis (-usi) COVID-19 noteikumus Latvijas 2021.gada individuālā čempionāta 

priekšsacīkstēs un/vai finālsacensībās un ar savu parakstu apstiprinu ka ievērošu šos noteikumus: 

Vārds, uzvārds Klubs Funkcija sacensībās Datums Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


