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Valdybos 

 

LIETUVOS BOULINGO LYGŲ IR LIETUVOS BOULINGO 

ČEMPIONATO SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO VISOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU 

BŪTINOSIOS SĄLYGOS 

 

Atsižvelgdami į esamą situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimus bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas tvirtiname šias būtinąsias 

sąlygas, kurios turi būti užtikrinamos visų Lietuvos boulingo lygų varžybų ir Lietuvos boulingo 

čempionato metu. 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Už šių būtinųjų sąlygų laikymąsi Lietuvos boulingo lygų varžybose atsako šeimininkų 

komanda ar jų paskirtas asmuo(-ys);  

 

2. Už šių būtinųjų sąlygų laikymąsi Lietuvos boulingo čempionato metu atsako turnyro 

organizatorius(-iai) ar jų paskirtas asmuo(-ys); 

 

II BŪTINOSIOS SĄLYGOS BOULINGO VARŽYBŲ METU 

3. Boulingo varžybų metu privaloma užtikrinti, kad būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m 

atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, 

globėjus ir rūpintojus; 

 

4. Jei 1 m atstumo tarp žiūrovų visų boulingo varžybų metu išlaikyti nėra galimybių, būtina 

užtikrinti, kad žiūrovai visų boulingo varžybų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);  

 



 

 

5. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) 

leidžiama nedėvėti boulingo varžybų metu sportuojantiems asmenims ir treneriams, bei 

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių 

apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

 

6. Boulingo varžybų metu sportuojantiems asmenims ir treneriams prieš paliekant žaidimo 

zoną, būtina užsidėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių 

ar kitą priemonę); 

 

7. Boulingo varžybų metu būtina užtikrinti, kad žiūrovai nepatektų į žaidimo zoną. Žiūrovų 

buvimas žaidimo zonoje yra griežtai draudžiamas; 

 

8. Boulingo varžybų dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai 

ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti 

jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis); 

 

9. Boulingo varžybose dalyvauti ir jų stebėti būtų neleidžiama tiems sportininkams, 

treneriams ar žiūrovams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

 

10. Boulingo varžybų dalyviai, treneriai ir žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo 

takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai; 

 

11. Gavus informaciją apie žaidėjui, treneriui ar varžybas stebėjusiam žiūrovui nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai būtų informuota LBF, kuri nedelsiant 

kreipsis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC) ir bendradarbiaus su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis; 

 

12. Kitais šiame sprendime nenurodytas atvejais, rekomenduoti varžybų dalyviams, treneriams 

ir žiūrovams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido 

kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, 

respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei; 

 

III ATSAKOMYBĖ UŽ BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMĄ LIETUVOS BOULINGO 

LYGOS VARŽYBOSE 

 



13. Už šių būtinųjų sąlygų laikymąsi Lietuvos boulingo lygų varžybose atsako šeimininkų 

komanda ar jų paskirtas asmuo(-ys). Už būtinųjų sąlygų pažeidimus komandai gali būti 

taikomos drausminės nuobaudos. Už drausminių nuobaudų skyrimą atsako rungtynių 

teisėjas: 

13.1.Neužtikrinus būtinųjų sąlygų pirmą kartą varžybų metu – įspėjimas; 

13.2.Neužtikrinus būtinųjų sąlygų antrą kartą varžybų metu – rungtynių nutraukimas ir 

šeimininkų komandos diskvalifikacija esamose varžybose (rungtynių protokole 

fiksuojamas rezultatas 36:0). 

 

14. Lietuvos boulingo lygos komisaras ir(ar) LBF Valdyba, gavusi motyvuotą pranešimą su 

foto ar video medžiaga iš varžybų, kuriose fiksuoti būtinųjų sąlygų varžybų metu 

užtikrinimo pažeidimai, pasilieka teisę spręsti dėl drausminių nuobaudų taikymo po 

faktiškai įvykusių varžybų. 

 

IV ATSAKOMYBĖ UŽ BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMĄ LIETUVOS BOULINGO 

ČEMPIONATE 

 

15. Už šių būtinųjų sąlygų laikymąsi Lietuvos boulingo čempionato metu atsako turnyro 

organizatorius(-iai) ar jų paskirtas asmuo(-ys). Už būtinųjų sąlygų pažeidimus 

organizatoriui gali būti taikomos drausminės nuobaudos. Už sprendimo dėl drausminių 

nuobaudų skyrimo organizatoriui priėmimą atsako LBF Valdyba.   

 

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Būtinosios sąlygos varžybų metu galioja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) 

karantino visos Lietuvos respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

plitimo grėsmės laikotarpiu. 
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