Autosporta treniņu norise COVID-19 apstākļos
Izstrādātas balstoties uz LR MK noteiktajiem noteikumiem
“Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija”
Autosporta treniņu organizēšanas vadlīnijas COVID – 19 pandēmijas un ārkārtas situācijas apstākļos paredzētas visām Latvijas
Automobiļu federācijas disciplīnām.
Katras komisijas izstrādātie treniņu drošības un saskaņošanas noteikumi jāievēro vienlaicigi ar šiem noteikumiem.
Ar norises vietu autosporta disciplīnās tiek saprastas trases atbilstoši LAF Nacionālā Sporta Kodeksa 2.34., 2.35., 2.36.,
2.37.punktā noteiktajām definīcijām, nosakot, ka tās sākums ir (min.) 15m pirms starta līnijas un beigas: (a) slēgtām trasēm – no
izbraukšanas no trases; (b) atklātām trasēm – minimums 15m pēc finiša.
Visi treniņi notiek slēgtās trasēs, vai publiski slēgtos laukumos, vai publiskai satiksmei slēgtos ceļa posmos.
1. Autosporta treniņi notiek ārpus telpām bez laika ierobežojuma.
1. Sportisti lieto atbilstošajam sporta veidam atbilstošo drošības ekipējumu, kā arī obligāti cimdus un balaklavu, kas sniedz
papildus aizsardzību sportistam, kā arī veidots tuvs un tiešs kontakts ar tiesnešiem, treniņu organizatoriem un citiem
treniņu dalībniekiem.
2. Treniņu zonās, kurās notiek uzgaidīšana, tiek iezīmētas ar vairāku metru atstarpi ievērojot sociālās distancēšanās
noteikumus. Papildus tiek ievēroti arī attiecīgās sporta bāzes vai treninu norises vietas iekšējās kārtības noteikumus.
3. Dalībnieku parki treniņu laikā jāveido tā , lai katrā no tiem nebūtu vairāk par 25 cilvēkiem kuriem tehniskā teltis izkārtotas
vismaz ar 2m attālumu. Katrs parks ( uzgaidīšanas zona) no otra parka atdalīts vismaz ar 5 m attālumu. Servisa parka
zona ir pietiekoši liela, lai atdalītu boksus vienu no otra ievērojot distancēšanas noteikumus, atbilstoši dalībnieku skaitam.
4. Dalībnieki treniņus pavada savā automašīnā, uz starta dodas pa vienam, tādejādi nenorisinās pulcēšanās, treniņu laikā
sportists un viņu mehāniķis atrodas drošā attālumā no citiem cilvēkiem
5. Autosporta treniņos, trases tiesneši, kuri nodrošina trases slēgšanu netiek skaitīti 25 cilvēku pulcēšanās noteikumā, jo
trases tiesneši stāv pilnīgi atstatumā no vietas, kur atrodas dalībnieku parks. Trases tiesneši trasē stāv ar nepieciešamo
attālumu, kas nav mazāks par 2 m, un netiek pārkāpti pulcēšanās noteikumi.
6. Trases tiesneši ierodas pirms treniņa sākuma, dodas uz savu pozīciju trasē, un paliek savā postenī līdz treniņa beigām.
7. Sportisti nepulcējas savā starpā.
8. Visi mehāniķi treniņa laikā lieto cimdus.
9. Organizators var izveidot atsevišķus skatīšanās koridorus, vienu atstatumā no otra, ievērojot distancēšanos, lai
autosportistu pavadoņi var vērot norisi trasē.
10. Treniņu norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu(nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas
līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus vai citus dezinfekcijas līdzekļus, kas
iznīcina korona vīrusus)
11. Rīkotājam ir jāizvieto informatīvas zīmes par distancēšanās 2m noteikumu, gan pie ieejas treniņa norises vietā, gan
dalībnieku parkā.
12. Treniņu norise jāveido tā, lai tiktu izslēgta dalībnieku kontakta iespēja.
13. Dalībniekiem reģistrējoties treniņam, saņem visus nepieciešamos materiālus. Iespēju robežās ir jāizmanto nepieciešamo
materiālu nosūtīšana elektroniski
14. Vietas dalībnieku parkā tiek sadalītas, pēc reģistrējušos dalībnieku skaita.
15. Rīkotājam ir jāveic treniņa dalībnieku iepriekšēja reģistrācija, lai nodrošinātu dalībnieku uzskaiti
16. Treniņu vadītājs (treneris) drīkst būt licencēts LAF GT/Sacensību vadītājs.
17. Treniņos var piedalīties personas, kas parakstījušas apliecinājumu, ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas ārvalstīs, Pēdējo
14 dienu laikā nav bijušas kontaktā ar personu, kas atgriezusies no ārvalstīm, kā arī nav elpceļu infekcijas slimības
pazīmes: iesnas, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, rīkles iekaisums, elpošanas traucējumi un nav bijis kontakts
ar personu, kurai ir kāda no elpceļu infekcijas slimību pazīmēm: iesnas, klepus, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, rīkles
iekaisums, elpošanas traucējumi, vai COVID-19 vīrusinfekcijas slimnieku.
18. Treniņos nevar piedalīties personas, kuras jaunākas par 7 gadiem.

