Izdotas 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”

Vadlīnijas Epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai peldēšanas sacensībās “Peldam Vilgālē 2021” Kurmāles pagasta Vilgāles ezerā
2021.gada 24.jūlijā
1. Vadlīnijas ir saistošas visiem sacensību dalībniekiem – organizatoriem, sacensību darbiniekiem
(tiesnešiem) un apkalpojošajam personālam, komandām, to pārstāvjiem, treneriem un sportistiem, kā
arī ciktāl iespējama to piemērošana pārējiem ar sacensību norisi nesaistītajiem norises vietas (sporta
bāzes) darbiniekiem un apmeklētājiem.
2. Komandas pārstāvji un individuālie peldētāji, kuri piedalās sacensībās “Peldam Vilgālē 2021”:
➢ ir informēti 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; ir atbildīgas par savu komandu dalībnieku (sportistu, treneru, apkalpojošā personāla)
veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
➢ ir atbildīgi, ka sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
Sacensību dalībnieks ar COVID-19 elpceļu infekcijas slimības pazīmēm netiek reģistrēts
sacensībām.
3. Sacensību norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās ir jābūt izvietotām norādēm ar
informāciju par distances ievērošanu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā
ar MK noteikumiem Nr.360;
4. Sacensību norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot ūdeni, šķidrās ziepes
un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļu;
dezinfekcijas līdzekļi pieejami visiem sacensību norisē iesaistītajiem;
5. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina drūzmēšanos
sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar tiesnešiem un citu apkalpojošo
personālu;
6. Uz laipas ezerā, pirms starta, atrodas tiesneši un attiecīgās distances peldētāji.
7. Sacensības norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā
un norisē).
8. Apbalvošanas laikā, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta.
9. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 360 nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona ir
INETE MEGNE, kuras kompetencē ietilpst šo Vadlīniju ievērošanas nodrošināšana sacensību
norises laikā un vietā;

