
 

Regulamin sanitarny zawodów 

Termin: 23.05.2021 r. 

Miejsce: Ergo Arena – hala treningowa, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 

Regulamin skierowany jest do wszystkich osób związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem zawodów oraz do uczestników turnieju (m. in. zawodnicy, trenerzy, 

sędziowie).  

Każda osoba, uczestnicząca w zawodach, musi kierować się zdrowym rozsądkiem w swoim 

zachowaniu i przestrzegać obwiązujących przepisów i wytycznych związanych z 

zapobieganiem epidemii Covid-19, w szczególności zachowując dystans społeczny 1,5 m i 

nosząc maseczkę we wszystkich miejscach publicznych, w tym również na całym terenie 

obiektu sportowego, w którym są rozgrywane zawody.  

1. Warunki uczestnictwa w zawodach:  

• w zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe  

• każdy uczestnik turnieju (trener, zawodnik, opiekun, sędzia, obsługa) muszą 

dostarczyć w dniu zawodów wypełniony kwestionariusz sanitarny 

• w przypadku dzieci kwestionariusz wypełnia rodzic lub opiekun 

• osoby, które w kwestionariuszu zaznaczą w jakimkolwiek punkcie odpowiedź TAK, 

nie mogą wziąć udziału w zawodach o ile nie przedstawią dokumentu 

poświadczającego negatywny wynik testu na obecność wirusa Covid – 19 

wykonanego nie wcześniej niż na 72 godziny przed datą zawodów (dotyczy punktu 2 i 

3 kwestionariusza) lub zaświadczenie (opiekun prawny), że odbyli obowiązkową 

kwarantannę.  

W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy muszą:  

• zawsze nosić maseczkę, wyjątek: - zawodnicy na tatami podczas zawodów 

• zachować dystans 1,5 m przez cały czas, z wyjątkiem zawodników podczas ich 

zawodów i rozgrzewki 

Osoba, która nie będzie przestrzegała w/w wymagań może zostać wykluczona z udziału w 

zawodach – o czym decyzję podejmuje Kierownik zawodów.  

Przed wejściem do hali wszyscy uczestnicy mogą mieć badaną temperaturę. Osoby u których 

dwukrotne badanie temperatury (w odstępie 10 minut) pokaże wynik > 37,5 nie mogą wziąć 

udziału w zawodach (również wejść na teren obiektu).  

Osoby, które w trakcie zawodów zgłoszą jakiekolwiek objawy charakterystyczne dla 

zakażenia koronawirusem powinny być skierowane do oddzielnego pomieszczenia (izolatki) i 

skonsultowane przez obsługę medyczną. Kierownik zawodów w porozumieniu z obsługą 

medyczną zawodów podejmuje decyzję o sposobie dalszego postępowania.  

2. Miejsce zawodów / wstęp  

• każdy z przychodzących po wejściu do hali zobowiązany jest do dezynfekcji rąk  

• dzieciom podczas zawodów zaleca się mycie rąk mydłem i wodą lub dezynfekcję 

środkami znajdującymi się na hali 



• podczas całego turnieju wszyscy uczestnicy powinni zachować dystans 1,5 m od 

innych 

• zawody odbywają się bez udziału publiczności 

 

3. Zgłoszenia w biurze zawodów   

Kluby i ich zawodnicy zgłaszani są przez jednego trenera, który w biurze zawodów 

przedstawia zgody na udział w turnieju oraz kwestionariusze sanitarne zawodników, trenerów 

i opiekunów. W biurze zawodów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m. 

4. Dekoracje 

• Osoby dekorowane mogą na czas wręczania medali i dyplomów zdjąć maseczki 

• Osoby czekające na dekoracje muszą zachować dystans 1,5 m od innych i mieć 

maseczki. 

 


