
 
 
 
 
 

Nadzwyczajne wytyczne związane z organizacją zawodów  
IV Puchar Krakowa – 12.12.2020 Kraków 

w czasie pandemii COVID-19 

 
W związku z potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zawodników, trenerów, sędziów 
oraz kibiców podczas trwającej pandemii COVID-19 wdraża się następujące procedury i zmiany do 
regulaminu: 
 
1. Ogólne 

• Wszystkie osoby znajdujące się na hali zawodów powinni nosić sprzęt ochronny zasłaniający 
nos oraz usta (nie dotyczy zawodników tuż przed oraz w trakcie rozgrywania konkurencji). 
Może to być maseczka z tkaniny, lub przyłbica ochrona. Astmatycy oraz osoby z 
trudnościami w oddychaniu powinni zaopatrzyć się w przyłbicę.  

• Nasleży ograniczyć poruszanie się po obiekcie. Konkurencje będą rozgrywane w grupach 
wiekowych. Zawodnicy, asystenci, sekundanci powinni poczekać na trybunach lub poza 
strefą zawodów na swoje konkurencję, a następnie, po rozegraniu wszystkich, ją opuścić. 
Ułatwi to utrzymanie małej liczby osób w ograniczonej przestrzeni. 

• Każda ekipa, tuż po przyjeździe na zawody, powinna zgłosić się do organizatora zawodów, 
który powinien oddelegować osobę do pomiaru temperatury wszystkich członków. 

 
2. Trenerzy oraz kierownicy ekip proszeni są o: 

• Dostarczenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej (preferowany skan, 
ewentualnie zdjęcie dobrej jakości): 

◦ oświadczenie trenera, 

◦ oświadczenie zawodnika (dotyczy wszystkich zawodników), 

◦ oświadczenia COVID (dotyczy wszystkich członków ekipy z rodzicami/sekundantami 
włącznie), 

◦ zgody rodziców, 

◦ potwierdzenia przelewów bankowych. 

• Uiszczenie wszelkich opłat gotówką lub przelewem bankowym: 



◦ startowego – na numer konta wskazany przez organizatora w komunikacie, 

◦ licencji zawodniczych – na numer konta ZS PUT. 

• Upewnienie się, że wszyscy zawodnicy nie mają objawów choroby, nie mieli kontaktu z 
zarażonymi koronawirusem oraz nie przebywają na kwarantannie. 

• Zapoznanie wszystkich zawodników, sędziów i sekundantów z treścią tego dokumentu oraz 
pomoc w egzekwowaniu jego postanowień. 
 
  

3. Zawodnicy proszeni są o: 

• Pozostanie poza strefą zawodów, aż do rozpoczęcia konkurencji i kategorii. Konkurencję 
będą rozgrywały się zgodnie z rozkładem, a każde rozpoczęcie kategorii wiekowej będzie 
zapowiadane przynajmniej z 20-minutowym wyprzedzeniem. 

• Przygotowanie indywidualnego sprzętu sportowego. Nie powinien być on wymieniany 
między osobami. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczone jest użyczenie sprzętu między 
zawodnikami z tego samego klubu po dezynfekcji, ale kategorycznie zabronione jest 
wymienianie sprzętu z osobami spoza klubu. 

• Stawianie się na strefy konkurencji w pełnym sprzęcie, rękawice oraz żaden inny sprzęt nie 
powinien być ubierany/zdejmowany w okolicach maty. 

• Unikanie zbędnego kontaktu fizycznego, np. podziękowanie sekundantowi po walce może 
zostać zrealizowane poprzez ukłon. 

 
4. Sędziowie obowiązuje: 

• Stosowanie rękawiczek ochronnych oraz przyłbic podczas trwania zawodów (organizator 
zapewni przyłbice oraz rękawiczki, w przypadku problemów alergicznych, sędziowie 
proszeni są o zaopatrzenie się o odpowiedni typ rękawiczek dostosowany do potrzeb). 
Rękawiczki powinny być zmieniane, a przyłbice dezynfekowane, nie rzadziej niż przy każdym 
odejściu/podejściu od stolika sędziowskiego. 

• Unikanie kontaktu z zawodnikami. W sytuacji gdy podczas walki kontakt był niezbędny (lub 
przypadkowy) należy zmienić rękawiczki. Sprawdzanie sprzętu należy przeprowadzić bez 
kontaktu, jedynie w formie oględzin kasku, ochraniacza szczęki, rękawic, ochraniaczy 
piszczeli (zawodnik/sekundant winien podnieść nogawki na żądanie sędziego), ochraniaczy 
stóp. Werdykt powinien być zaprezentowany poprzez wskazanie zwycięzcy gestem, bez 
podnoszenia dłoni.  

 
 
 


