LATVIJAS SPORTA DEJU
FEDERĀCIJA

LATVIAN DANCE SPORT
FEDERATION

LSDF Apkārtraksts
Rīgā
Apkārtraksts Nr. 7

08.09.2020

Lai mums visiem pozitīvas domas, un darbi lai sokas kā veiklā dejas solī!!!
Sveicam jauno – sarežģīto deju sezonu uzsākot!!!

1. 30.08.2020 notika LSDF ikgadējā konference. Visu par konferences norisi tuvākajā laikā
varēsiet iepazīties: www.lsdf.lv

2. LSDF sacensību sezona uzsāksies 19.09.2020 Valmierā, kur norisināsies Latvijas
čempionāts Standartdejās ( pārcelts no 14.03.2020, sakarā ar ārkārtas stāvokļa
pasludināšanu).
Ņemot vērā esošo situāciju, LSDF Prezidijs pieņēma lēmumu, ka VISU sacensību
rīkotājiem jānodrošina, lai sacensību reģistrācijas, biļešu kontroles, biļešu pārdošanas
darbinieki būtu nodrošināti ar aizsarglīdzekļiem ( sejas maskām utt.)
Apbalvošana katrai grupai jāveic pēc iespējas ātri ( tūlīt pēc rezultātu apkopošanas).
Apbalvošanai jānorit, ievērojot distancēšanās noteikumus, lūgums medaļas dot
dalībniekiem rokās.
Dalībnieki tiek aicināti neuzkavēties sacensību vietā, pēc tam, kad tie ir beiguši savas
sacensības, lai izvairītos no drūzmēšanās.
Aicinām sacensību rīkotājus atspoguļot savu sacensību nolikumos šos un citus drošibas
pasākumus.
Tāpat aicinām sacensību rīkotājus dalībnieku kartēs un skatītāju biļetēs ietvert sekojošo:

Iegādājoties šo dalības karti/skatītāju biļeti, es apliecinu, ka pēdējo 14 dienu laikā
neesmu viesojies valstīs, pēc kuru apmeklējuma jāievēro pašizolācija.

Uzmanību LSDF pāriem, kuri pastāvīgi dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas!!!

Lūdzu Jūs sekot SPKC publicētajiem sarakstiem! Gadījumā, ja valsti, kurā Jūs pastāvīgi
uzturaties, SPKC iekļāvis to valstu sarakstā, no kurām ierodoties jāievēro pašizolācija,
Latvijas Standartdeju čempionātā un citās sacensībās Latvijā Jūs piedalīties nedrīkstiet!
Nedaudz citi noteikumi ir starptautisku (WDSF) sacensību dalībniekiem.
Lūgums SDK, kuros ir šādi, Latvijas Republikā pastāvīgi nerezidējoši dejotāji, vadītājiem
nodot tiem šo informāciju!

Atceltas iepriekšparedzētās WDSF sacensības oktobrī Jūrmalā un oktobrī/novembrī
Rīgā.
Tuvākās WDSF sacensības Latvijā paredzētas decembrī. Lūdzu sekot izmaiņām LSDF
Sacensību kalendārā!
Situācija valstī un pasaulē mainās ik dienas, tādēļ sekosim notikumiem pie mums un citur.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet vai zvaniet.

Izturību, pacietību un optimismu vēlot,

Cieņā,
Juris Arājs
LSDF Ģenerālsekretārs
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