Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VYGANTAS,ZALIECKAS
Data: 2021-01-29 11:36:16
Paskirtis: Elektroninis
parašas
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
+37065900803,
vz@curling.lt

2021.01.22 Vilnius
LKA VKP nutarimas 2020.12.14/-1
DĖL AUKŠTOJO MEISTRIŠKUMO KATEGORIJOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus visuotin karantin nuo 2020 m. lapkri io 7 iki 2021 m. sausio 30
dienos, vadovaujantis 2.2.6 ir 2.2.8 nutarimu “D L KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
PASKELBIMO 2020 m. lapkri io 4 d. Nr. 1226”, min tu laikotarpiu gali b ti vykdomos tik aukšto sportinio
meistriškumo varžybos.
Lietuvos kerlingo asociacija informuoja, kad šiuo metu aukšto sportinio meistriškumo varžybos, pasirengimas joms
ir sporto stovyklos (toliau pratybos) vyksta Vilniaus, Kauno, Elektrėnų ir Panevėžio ledo arenose, kuriose
atstovaujamos sporto šakos pratyboms yra pritaikyta infrastrukt ra. Tai reiškia, kad pratybose dalyvaujantys
sportininkai yra traktuojami kaip aukšto meistriškumo sportininkai ir gali ne tik dalyvauti tose varžybose, bet ir
ruoštis joms, judėti tarp savivaldybių vykdant komandines ir individualias pratybas.
Min tose pratybose dalyvaujantys klubai, sportininkai ir susiję asmenys (ledo paruošėjai, teis jai, treneriai, bei kitas
aptarnaujantis (video, foto, medicina) personalas, yra traktuojami kaip aukšto meistriškumo varžyb dalyviai ir gali
dalyvauti pratybose. Visų dalyvių reikalaujama laikytis karantino metu paskelbt saugumo reikalavim . Žaidimų
metu laikytis Lietuvos kerlingo asociacijos rekomendacijų:
1. Pratybos vyksta tik iš anksto suderinus dalyvių skaičių;
2. Būtina visų dalyvių registracija;
3. Kūno temperatūros matavimas (į pratybas/patalpas neįleidžiami asmenys, kurių kūno temperatūra yra 37,0
laipsniai (C) ar didesnė;
4. Draudžiama dalyvauti asmenims, kurie per pastarąsias 14 dienų (i) buvo išvykę iš Lietuvos, arba (ii) turėjo
peršalimo ar žarnyno ligų simptomų (karščiavo ar kosėjo ar slogavo ar skaudėjo gerklę ar vėmė/ viduriavo), arba
(iii) turėjo ilgesnį nei 15 min. kontaktą su asmenimis, turėjusiais peršalimo ar žarnyno ligų simptomų arba
asmenimis, kuriems buvo nustatyta Covid-19 liga, išskyrus atvejus, kai su aukščiau išvardintomis aplinkybėmis
susidūręs asmuo pateikia ne seniau nei prieš 5 dienas atliktą neigiamą Covid-19 testo rezultato įrodymą;
5. Žmonių ribojimas (4 -8 ) asmenys takelyje);
6. Laikytis LKA rekomendacijų, kaip judėti aikštelės ribose žaidimo metu;
7. Užtikrinti inventoriaus ir rankų dezinfekcines priemones;
8. Naudotis tik savo inventoriumi (akmenys šluotelės) žaidimo ar pratybų metu;
9. “Takelio burbulas” nekeičiant asmenų takelyje pratybų metu;
10. Pasibaigus žaidimui dėvėti kaukes už aikštelės ribų. Visi kiti asmenys (teisėjai, treneriai, medicinos darbuotojai,
fotografai, ledo paruošimo personalas) visa laiką privalo dėvėti kaukes.

LKA generalinis sekretorius

Vygantas Zalieckas

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJA

ų
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ų

ū
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