Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”
Latvijas Peldēšanas federācijas noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai sacensībās “FINA atzītas XXXII Vasaras Olimpisko spēļu Tokijā
kvalifikācijas sacensības “Latvian Open 2021””
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūlija noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk MK noteikumi nr. 360) paredzēto pamatprincipu (informēšana,
distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai biedrība
“Latvijas Peldēšanas federācija” (turpmāk – LPF) ir izstrādājusi noteikumus sacensību “FINA atzītas XXXII Vasaras
Olimpisko spēļu Tokijā kvalifikācijas sacensības “Latvian Open 2021”” norisei (turpmāk – Noteikumi).
1. Šie Noteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem – organizatoriem, sacensību darbiniekiem (tiesnešiem)
un apkalpojošajam personālam, komandām, to pārstāvjiem, treneriem un sportistiem (Turpmāk – Sacensību
dalībnieks).
2. Ja Noteikumu īstenošanas laikā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai citiem
noteikumiem, spēkā ir Noteikumos noteiktais regulējums.
3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Noteikumi var tikt pārskatīti un tajos noteiktie ierobežojumi mainīti.
4. Sacensību dalībnieki, kuras pārkāpj šo Noteikumu prasības un/vai atsakās ievērot organizatora prasības, var
tikt bez brīdinājuma diskvalificētas un izraidītas no sacensību norises vietas. Personas, kas apzināti pārkāpj
normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības.
5. Organizācijas, kuru komandas piedalās Sacensībās, apliecina, ka:
5.1. ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem
ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;
5.2. saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo personu, kuras
kompetencē ietilpst šo Noteikumu ievērošanas nodrošināšana Sacensību norises laikā un vietā;
5.3. ir atbildīgas par savu pieteikto Sacensību dalībnieku veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un
piesardzības pasākumu ievērošanu;
5.4. ir informējušas Sacensību dalībniekus, ka Sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes un Sacensību
norises vietā tiks ielaistas tikai akreditētas personas;
5.5. ir informētas un ievēro valsts un attiecīgās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā tiek organizētas
Sacensības, aktuālos noteikumus sporta pasākumu norisei, kā arī regulāri seko līdzi to izmaiņām;
5.6. ir informētas par pienākumu veikt Covid-19 analīzes 25.02., ierodoties uz Sacensību organizatora
organizētu testēšanu iepriekš noteiktā vietā un laikā, vai arī individuāli apmeklējot laboratoriju un veicot
testu, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes – polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests
(Polymerase chain reaction (PCR) test).
5.7. katrs Sacensību dalībnieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies un ievēros šos Noteikumus un tajā
noteiktos piesardzības pasākumus.
6. Sacensību dalībnieks, piedaloties sacensībās, apliecina, ka:
6.1. viņam nav konstatēta aktīva saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nav viņu
noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu;
6.2. nevienam ģimenes loceklim nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna;
6.3. viņam nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpošanas traucējumi);
6.4. Sacensību laikā lietos sejas maskas (izņemot dušas un peldbaseina vannu), ievērojot to lietošanas
prasības (tiek aizsegta mute un deguns;
6.5. apņemas nekavējoties informēt Sacensību organizatorus par sava veselības stāvokļa būtiskām (akūtām)
izmaiņām;
6.6. ir informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības.
7. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai Sacensību laikā:
7.1. sacensību norises vietā tiks ielaistas tikai akreditētas personas;
7.2. akreditācijas kartes tiks izsniegtas komandas pārstāvim, kurš uzņemas atbildību par akreditācijas karšu
nodošanu uz akreditācijas kartes norādītajam sportistam/komandas pārstāvim tikai pēc tam, kad:
7.2.1.Sacensību dalībnieks ir uzrādījis 25.02 veiktā Covid-19 testa rezultātus, kas apliecina, ka nav
konstatēta Covid-19 klātbūtne, vai

7.2.2.Sacensību dalībnieks ir uzrādījis apliecinājumu par iepriekš izslimotu Covid-19 infekciju un antivielu
testa rezultātus, vai
7.2.3.Sacensību dalībnieks ir uzrādījis apliecinājumu par saņemto vakcīnu pret Covid-19;
7.3. gadījumā, ja Sacensību dalībniekam ir konstatēta saslimstība ar Covid-19 vai ir jebkāda veida saslimšanas
pazīmes, atbildīgajam komandas pārstāvim ir pienākums atgriezt LPF konkrētās personas akreditācijas
karti;
7.4. atbildīgais komandas pārstāvis akreditācijas kartes var izņemt 25.02. laka posmā no plkst. 14.00-20.00
vai 26.02. laika posmā no 07.30-12.00. Kopā ar akreditācijas kartēm personām tiks izsniegtas sejas
maskas – katram Sacensību dalībniekam viena maska;
7.5. sporta bāzē tiks ielaisti tikai attiecīgajā sesijā reģistrētie Sacensību dalībnieki. Sesijas laikā ieejas durvis
tiks slēgtas un dalībnieki varēs tikai iziet. Katras sesijas dalībnieki sporta bāzē tiks ielaisti ne ātrāk kā 30
minūtes pirms attiecīgās sesijas iesildīšanās sākuma;
7.6. sacensību laikā visiem Sacensību dalībniekiem, t.s. sportistiem un treneriem, sporta bāzē obligāti jālieto
sejas maskas (izņemot dušas un peldbaseina vannu), ievērojot to lietošanas prasības (tiek aizsegta mute
un deguns). Personas, kas nelietos maskas, tiks diskvalificētas un izraidītas no sacensībām;
7.7. visas komandas tiks sadalītas pa sektoriem, kuros drīkst atrasties tikai konkrētās komandas pārstāvji
(sportisti, treneri, apkalpojošais personāls). Par komandas dalībnieku atrašanos savā sektorā ir atbildīgs
tās pārstāvis;
7.8. sacensību laikā iespējami vairākās vietās tiks izvietoti starta protokoli. Rezultāti – netiks izvietoti.
Sacensību dalībniekiem un pārējiem interesentiem būs iespējams iepazīties ar rezultātiem LPF
mājaslapā;
7.9. sacensību sekretariāts komandu pārstāvjiem neizsniegs drukātus starta protokolus. Individuālai lietošanai
starta protokoli ir pieejami swimrnakings.net datu bāzē;
7.10.
būs izveidotas 3 (trīs) Sacensību dalībnieku pulcēšanās vietas (call room), katrai no tām paredzot
atbilstoša izmēra telpu. Sacensību dalībniekiem pirmajā call room jāierodas ne mazāk kā 10min pirms
starta un jāievēro 2m distance no pārējiem dalībniekiem. Par dalībnieku savlaicīgu ierašanos pulcēšanās
vietā ir atbildīgs pats dalībnieks;
7.11. sacensību laikā dalībniekiem netiks nodrošināti ūdens spaiņi;
7.12. sacensību laikā, t.s. apbalvošanas laikā, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska
kontakta (apskāvieni, rokas spiedieni, utt.). uz apbalvošanu sportisti ierodas sejas maskās. Apbalvošanas
pjedestāli tiek izvietoti attālināti viens no otra;
7.13. sacensību dalībnieki ģērbtuvēs un dušās neuzkavējas ilgāk par 10 minūtēm;
7.14. dalībnieku ieeja un izeja tiks nodrošināta pa atsevišķām durvīm. Dalībniekam ir pienākums ievērot visas
norādes un nedrūzmēties pie šīm ejām.
Personas datu apstrāde:
LPF pieprasīto un iegūto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un nodrošināt
aizsardzību no saslimšanas ar Covid-19 Biedrības ”Latvijas Peldēšanas federācija” organizēto sacensību laikā. Visi
dati tiks uzglabāti 30 (trīsdesmit) dienas.

