
Załącznik nr 1 

INFORMACJE ORGANIZATORA ZWIĄZANE Z COVID-19: 

I. Punkty dezynfekcji  

Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym 

miejscu w punktach: 

- przy wejściu na teren zawodów; 

- przy biurze zawodów; 

- przy dekoracji. 

- Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się  we własny płyn do dezynfekcji,  

z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów 

 

II. Wejście do strefy zawodów 

Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: Tor Kajakowy Wietrznice wyznaczony taśmą 

biało czerwoną. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964) oraz „ Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” 

Osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, 

obsługa zawodów oraz sędziowie.  

Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów. 

III. Biuro Zawodów 

W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna i sędziowie. Wszelkie uzgodnienia z sędzią 

głównym mogą odbywać się wyłącznie na zewnątrz biura zawodów. 

IV. Organizacja i przemieszczanie się zawodników 

Zawodnicy po przyjeździe nad tor slalomowy Wietrznice winni udać się do stref dla zawodników  

i w nich przebywać do czasu zakończenia zawodów. Wyjście ze strefy zawodów wyłącznie do toalet 

oraz po zakończeniu zawodów. Każde wejście do strefy zawodów winno być poprzedzone dezynfekcją 

rąk.  

V. Strefy dla klubów  

Strefa dla klubów znajduje się w strefie zawodów, tj. pomiędzy torami i na prawym brzegu toru.  

W strefie zawodów przebywają zawodnicy wraz z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt  

i wyposażenie klubu i zawodników.. Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we 

własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów. Jeżeli 

w strefie zawodów nie ma możliwości zachowania odległości pomiędzy osobami, należy bezwzględnie 

nałożyć maseczki lub inne zasłaniające usta i nos 

VI. Obsługa medyczna 

Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników. 

 



VII. Odprawa kierowników drużyn oraz sędziów 

Odprawa kierowników drużyn oraz sędziów odbędzie się namiocie  nad torem ( obok białego domku ). 

Podczas odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy odprawy zobowiązani 

są do przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą. Po przybyciu na odprawę 

kierowników, uczestnicy powinni zdezynfekować ręce. 

VIII. Dekoracje 

W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje 

odbywają się 30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając się na 

dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą i zasłaniać usta i nos. 

Wytyczne odnośnie Bezpieczeństwa podczas zawodów będą aktualizowane w zależności od 

sytuacji oraz zmiany przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.  

 

 

 


