Procedura dot. organizacji współzawodnictwa w reżimie sanitarnym
[19.04.2021 r.]

I. Obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu lub organizator meczu lub treningu (klub gospodarza):
⎯ dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
⎯ zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z
obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
⎯ dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
⎯ zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych,
wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób
ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami
2. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do:
⎯ dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe;
⎯ zachowania dystansu społecznego
⎯ przestrzegania zasad zakrywania ust i nosa przez cały okres przebywania na terenie kompleksu
sportowego
3. Wszystkie zajęcia, wydarzenia, mecze odbywają się bez udziału publiczności.
4. W przypadku sportu seniorskiego, w miejscu prowadzenia działalności obiektu sportowego na otwartej
przestrzeni (mecz na boisku piłkarskim, trening na boisku piłkarskim) może znajdować się maksymalnie 25
osób. Pozostałe osoby (zawodnicy rezerwowi, osoby funkcyjne) muszą znajdować się poza płytą boiska, z
uwzględnieniem obowiązku zakrywania ust i nosa, zasad dezynfekcji i dystansu społecznego.
II. Zalecenia MZPN dotyczące organizacji oraz higienicznych środków ostrożności na obiektach
sportowych

1.
Dystans społeczny, dezynfekcja, zasłanianie ust i nosa: Wszyscy członkowie rywalizujących drużyn
powinni w każdym czasie przebywając na terenie kompleksu sportowego, stosować się do zasady zachowania
dystansu społecznego, zasłaniania twarzy i nosa i dezynfekcji. Powyższe nie dotyczy wyłącznie osób biorących w
danym czasie udział we współzawodnictwie na boisku (tj. grających zawodników, sędziów w trakcie spotkania).
2.
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯

3.

Szatnie (drużyny i sędziowie):
W zależności od infrastruktury stadionu dopuszcza się wydzielenie pomieszczeń szatni
w różnych oddalonych od siebie częściach obiektu.
Rekomendowane jest wykorzystanie wolnych pomieszczeń obiektu w celu wykorzystania jako
dodatkowe szatnie lub pomieszczenia dla sztabu szkoleniowego – w celu zmniejszenia ilości osób
przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu / na niewielkiej przestrzeni.
Rekomendowane jest korzystanie z szatni w kolejności i stosownych odstępach czasowych w pierwszej kolejności skład początkowy, potem zawodnicy rezerwowi.
Szatnie powinny być regularnie wietrzone.
Dopuszcza się możliwość rezygnacji z korzystania z szatni, gdy zachodzi obawa braku możliwości
zachowania dystansu społecznego, przy czym decyzja w tym zakresie należy do danej drużyny.
Rozgrzewka:

⎯ Należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych.

⎯ Rekomenduje się następującą kolejność: wychodzenie każdego z zespołów i sędziów na rozgrzewkę
następuje odrębnie.
⎯ Należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących do szatni i na płytę
boiska przez obydwa zespoły.
⎯ Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę.
4.

Kontrola sprzętu/zbiórka zespołu przed wyjściem na płytę boiska:
⎯ Kontrola sprzętu przez asystenta sędziego przy drzwiach szatni (poza obszarem zbiórki).
⎯ Maksymalnie możliwe odstępy między zawodnikami podczas wyjścia na płytę boiska.

5.

Wejście drużyny na płytę boiska:
⎯ Rekomenduje się następującą kolejność: każda drużyna wychodzi odrębnie, przy czym najpierw
wychodzą goście, potem gospodarze.
⎯ Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko na płytę boiska (bez ceremonii
otwarcia z udziałem jakichkolwiek dodatkowych osób, bez uścisku dłoni, bez wspólnego ustawiania
zespołów itp.).

6.

Strefa techniczna:
⎯ Dopuszcza się możliwość zwiększenia strefy technicznej i rozrzedzenie miejsc.
⎯ Dopuszcza się możliwość dostawienia dodatkowych ławek lub krzeseł w zwiększonej strefie technicznej.

7.

Przerwa w meczu:
⎯ Rekomenduje się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem
gospodarze.
⎯ Rekomenduje się następującą kolejność: przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście,
potem gospodarze.
⎯ Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie.

8.

Koniec meczu:
⎯ Rekomenduje się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem
gospodarze.
⎯ Rekomenduje się odstąpienie od pomeczowych celebracji, przybijania piątek itp.

