Latvijas Tekvon
Tekvon-do federācijas īstenotie pasākumi,
ievērotie noteikumi un principi saistībā ar Tekvon-do
Tekvon
sporta pasā
pasākumu organizēšanu
Papildināts
Papildin 09.06.2020

1. Federācija sacensības rīko
ko tikai tam paredz
paredzētajās vietās, tas ir, aprīkotāss sporta zālēs
z
vai
sporta bāzēs, tai skaitā arīī nodrošina ar savu invent
inventāru
ru (laukumi, norobežojumi,
nepieciešamības gadījumā arīī ekip
ekipējumu, u.c), tādējādi nodrošinot higiēnas
nas prasības,
pras
darba
un ugunsdrošības prasības.
2. Katrām sacensībām
m tiek izstrā
izstrādāts nolikums, kurā tiek paredzētas
tas noteiktas disciplīnas,
discipl
dzimumam, vecuma, svara un meistar
meistarības kategorijas, pieteikšanās kārtība,
ārtība, obligātais
oblig
inventārs, u.c.
īgo personu, kura koordi
koordinē MK noteikumu prasību
ību un šo
3. Federācija ka norīko atbildīgo
noteikumu
teikumu ieviešanu un uzraudzī
uzraudzību. Starptautiskā sporta pasākuma
kuma organizatori un
akreditētās personas ir informēti
ēti par MK noteikumu pras
prasībām, atbildīgo
go personu un tās
t
kontaktinformāciju.
4. Pasākuma organizators noteica atbildīgo ārstniecības personu saistībā ar Covid-19
Covid
infekcijas izplatības ierobežošanas
bežošanas pas
pasākumiem un informē par to akreditētāss personas;
6. Visiem sportistiem, kas piedal
piedalās sacensībās tiek prasīta ārsta izziņa
ņa vai veselības
vesel
apdrošināšana, kas paredzētaa sportistiem. Feder
Federācija, organizējot sacensības
ības nodrošina
medicīnas
nas darbinieku, kas nepieciešam
nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko
īnisko palīdzību.
pal
Līdz šim brīdim
dim nopietni nelaimes gad
gadījumi un traumas sacensību laikā nav konstatētas.
konstat
7. Sacensību laikā Federācija
ācija iesp
iespēju robežās veic pasākumus,
kumus, lai tiktu nodrošināta
nodrošin
sabiedriskā kārtība,
ba, pieaicinot tam nepieciešamo person
personālu.
8. Atbilstoši sacensību
bu nolikumam, sacens
sacensībās katru komandu vadītāji
ji ir atbildīgi
atbildī par savu
sportistu veselību un drošību.
9. Rīkojot starptautiska mēroga
roga sacensības,
sacens
Federācija rakstiski sazināss ar katras citas valsts
komandas attiecīgo oficiālo
lo federā
federāciju, lai pārliecinātos
tos par pieteikto sportistu atbilstību.
atbilst
10. Pirms sacensībām
m komandu vad
vadītājiem un treneriem tiek rīkota sapulce, kurā tiek izrunāti
pasākuma norises jautājumi,
jumi, tai skait
skaitā ar drošības pasākumiem saistīti jautājumi.
jumi.

Rīkojot sacensības Federācija
cija katru reizi sagatavo sacens
sacensību
bu nolikumu, kurā tiek ietverti
īstenojamie pasākumi,
kumi, tai skaitā, droš
drošības pasākumi. Par pamatu tiek ņemti Eiropas Padomes
Konvencija par integrētu
tu pieeju drošībai,
droš
aizsardzībai
bai un pakalpojumiem futbola sacensībās
sacens
un citos sporta pasākumos, kāā arī
MK noteikumi Nr.1338 “Kārtība,
ība, kkādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
ī ības iestādēs
iest
un
to organizētajos pasākumos” un MK noteikumi Nr.360 „Epidemiologiskāss drošības pasākumi
pas
Covid-19 infekcijas izplatības
bas ierobežošanai”
ierobežošanai

