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Laika kpmrole lo min.+2 sek. kalram spēlētājam uz partiju
Dalībniekus 1:3 vlelu ieguvējus kalra vecuma grupā apbalvo ar
diplomiem, medaļām un suvenīriemv Organizalori var pasniegi
pālstelguma vai papildus balvas
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vadlīnljām sanitārl epldemiolcģlskc prasību ievērošanā.
Dalība saoensToāa atļauta ar sādarbspējīgu vakcinācijas Val
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veiklals Covīds'lg tests Ir negatīvs
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Saskaņā ar pasākuma lāml ( pmhkumā)
Izdevumu; kuri sāksim ar dalībmeku nosmīsanu uz sacens am,
sedz organizācijas va pašx dafīnmskī
Acbnsmsl Eledrības “Latvijas aha federācim“ 22.012020 vames
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