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Latvijas čempionāta badmintona U13, U17, U21
spēlētājiem, treneriem un tiesnešie
Rīgā, 2021.gada 24.septembr
Godātie Latvijas čempionāta dalībnieki, treneri un tiesneši
Es zinu, kā mūs visus ir nokaitinājis Covid-19, es zinu, kā mūs visus tracina nepārtrauktie
atgādinājumi un ierobežojumi. Taču, ja mēs vēlamies šajos apstākļos nezaudēt iespēju
spēlēt badmintonu, turklāt sarīkot sev svētkus valsts čempionāta veidolā, mums ir jāievēro
valstī noteiktas prasības, tā, lai mēs varam saorganizēt vispirms čempionātu Valmierā, bet
pēc tam arī otru jauniešu čempionātu Talsos, kā arī čempionātu pieaugušajiem turpat
Talsos vēl pēc nedēļas
Tāpēc
1) Valmierā sporta zālē varēs atrasties tikai personas ar kontroles aproci, kuru uz vietas
izsniegs spēlētājiem, treneriem un tiesnešiem, kas būs uzrādījuši Covid-19 serti kātu par
vakcināciju, izslimošanu vai testēšanu (ne vecāks kā 13.septembrī), kā arī aizpildījuši eformu “Apliecinājums par atbilstību Epidemioloģiskās drošības prasībām”
2) Skatītāji zālē atrasties nevarēs. Vecākiem būs iespēja akreditēties kā tiesnešiem,
līdzi ņemot atbilstošu apģērbu un vismaz 1/2 no sporta zālē pavadītā laika tiesājot spēles
3) Jau ienākot ēkā (nevis pēc pirmā aizrādījuma, jau esot sporta zālē), visi ir sejas
maskās. Vienīgais brīdis, kad var noņemt masku, ir spēlēs laikā.
Spēlētāji arī uz laukumu dodas maskā, to novietojot uz līdzpaņemtās badmintona somas
Atruna nelietot sejas masku nav arī padzeroties vai ēdot. Padzerties un ēst var āra zonā.
Uzturēties zālē pēc spēles tik ilgi, ka jau gribās padzerties vai ēst, nemaz nav atļauts
Noņemt sejas masku iesildīšanās laikā var tikai tad, ja iespējams ievērot 2 metru distanci
4) Vienas komandas dalībnieki (spēlētāi un treneri) ziski nekontaktējas ar citu komandu
dalībniekiem, izņemot spēles norises laikā. Šis ir ne tikai MK noteikumos minēts
aizliegums, bet arī kā brīdinājums. Zālē būs vēl 2 kameras, kas ksēs nevis notiekošo uz
laukumiem, bet blakus. Ja kāds tomēr būs saslimis, tad pēcāk pašizolēties būs spiests
ikviens, kas būs bijis 2 metru saskarsmē. Vai ir jēga riskēt? Šobrīd, redzot pieaugošos
saslimstības rādītājus, teju ikviens, tai skaitā sen neredzēts paziņa no Valmieras, Talsiem,
Valkas, Liepājas, Rīgas un Jelgavas būtu jāuztver kā infekciozs apdraudējums
5) Ģērbtuvēs vienlaicīgi var atrasties tikai tik cilvēku, cik norādīts ģērbtuves durvīm,
turklāt vienu ģērbtuves solu var izmantot ne vairāk kā viens spēlētājs. Atbildība par šī
punkta neievērošanu gulstas uz visiem, kas tobrīd atdodas ģērbtuvē. Paši skaitām līdzi,
paši kontrolējam, ka skaits ir nepārsniegts
6) Saņemot atkārtotu brīdinājumu no galvenā tiesneša, brīdinātais tiks izraidīts no
sacensību norises vietas, šī spēlētāja rezultāti tiks anulēti, bet iemaksāta dalības maksa
netiks atgriezta. Nevajag pārbaudīt galvenā tiesneša iejūtības un pacietības robežas.
Iespējams, kādu jau sākumā nāksies “izraidīt”, lai visi tiešām saprot, ka tas ir nopietni
7) Ja nāksies konstatēt, ka sacensību norises vietā nodrošināt epidemioloģisko drošību
nav iespējams, tiks pieņemts ārkārtas solis - sacensības tiks pārtrauktas.
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