
 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI  

W CZASIE PANDEMII WIRUSA COVID-19  

(stan na 04.02.2021) 

 

1. Udział w zawodach jest dobrowolny, a jego potwierdzenie następuje w wyniku 
zgłoszenia zawodnika przez macierzysty klub / SMS. 

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest zgłoszenie w systemie SEL oraz 
przesłanie na maila zawodypozp@gmail.com podpisanej deklaracji (zał.1) przez 
przedstawiciela klubu , że w trakcie zawodów będzie posiadał: 

• Deklaracje o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z 
Covid-19" (zał. 1.) 

• Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (zał. 2.). 
Nieprzesłanie podpisanej deklaracji (zał. 1) jest równoznaczne z niedopuszczeniem 
klubu do udziału w zawodach. 

3. Zawody będą odbywać się bez udziału publiczności . 

4. Łączna liczba uczestników (bez organizatorów, obsługi technicznej, sędziowskiej i 
trenerów) nie przekroczy limitu określonego w obowiązujących w terminie 
rozgrywania zawodów przepisach. 

5. Organizator zapewni wydzieloną przestrzeń dla każdej ekipy (np. na trybunach lub 
niecce pływalni). 

6. Zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami i z zachowanie bezpiecznej 
odległości sanitarnej od członków innych zespołów ( 1 rząd lub 1 szereg krzesełek lub 
odległość 1,5m). 

7. Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości 
między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat 
zawodów, etc.) - należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy 
powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii 
medalowej. 

8. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie 
dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub 
są w trakcie rozgrzewki oraz spikera zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie 
trwania konkurencji. 

9. Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk 
korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu. Pojemniki z płynem 
dezynfekującym będą rozmieszczone także: 
• przy wejściu na obiekt, 
• w szatniach, 
• na trybunach, 
• w pomieszczeniach technicznych obsługi zawodów, 

10. Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów) będą 
dezynfekowane po każdym bloku zawodów. 
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11. Toalety i natryski będą dezynfekowane po każdym bloku zawodów, nie rzadziej jednak 
niż co 2 godziny.  

12. W czasie konkurencji stoliki sekretariatu zawodów, miejsca sędziowskie oraz miejsce 
przebywania trenerów w celu obserwacji startu zawodników oznaczone zostaną za 
pomocą taśm lub innego znacznika, w celu zachowania min. 1,5 m odległości od innych 
osób (zawodników, sędziów, trenerów itp.). 

13. W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i 
wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby 
trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez 
organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa). Wszystkie 
pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach. 

14. Wszelkie odprawy, w tym konferencja techniczna będą skrócone do minimum, a 
uczestnicy ww. spotkań powinni zachowywać podczas nich dystans społeczny lub 
stosować maseczki albo tzw. przyłbice.  

15. Rozgrzewka będzie odbywała się w grupach, wg szczegółowego, opracowanego na 
każde zawody oddzielnie Programu, uwzględniającego przewidziane do 
przeprowadzenia konkurencje.  

 

DODATKOWE ZALECENIA ORGANIZACYJNE 

Celem ograniczenia bezpośredniej komunikacji zaleca się, aby: 

1. We wszystkich pomieszczeniach związanych z organizacją zawodów obowiązuje                            
1,5 m odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami; 

2. Osoby biorące udział w organizacji zawodów powinny bezwzględnie używać własnych 
maseczek lub tzw. przyłbic;  

3. Organizator udostępni dedykowany do imprezy adres e-mailowy, zaznaczając w 
regulaminie zawodów, że jest to podstawowy kanał komunikacji w trakcie trwania 
zawodów, służący do np. do zgłaszania w regulaminowym czasie składów sztafet; 

4. Organizator założy i udostępni grupę na komunikatorze typu WhatsApp, która będzie 
obejmować kierowników ekip, sekretariat zawodów, delegatów  i inne osoby, 
realizujące zawody w celu bieżącej komunikacji (np. wykreśleń z konkurencji, etc.); 


