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Zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywania
Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Śląska Kadetek i Kadetów

w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 05 – 06.09.2020 roku
w czasie epidemii COVID-19
REKOMEDACJE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
Zasady dotyczące organizacji w/w zawodów tenisa stołowego w celu zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom zawodów.
1.

Postanowienia ogólne

a/

rekomendacje zostają wprowadzone celem zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom zawodów, poprzez ustalenie zasad higieniczno-sanitarnych
obowiązujących na terenie zawodów w hali „Omega”,

b/

każdy uczestnik zobowiązany zapoznać się z zasadami higieniczno-sanitarnymi
obowiązującymi na terenie zawodów oraz ściśle się do nich stosować,

c/

z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 (nawet pomimo
wdrożenia procedur zabezpieczających) uczestnicy biorą udział w zawodach
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

2.

Hala sportowa oraz pozostałe pomieszczenia:

a/

przy każdym wejściu do hali sportowej, szatni, na trybuny oraz do innych
pomieszczeń i stref udostępnionych do korzystania podczas zawodów w
widocznym miejscu udostępnione są odpowiednio oznaczone i łatwe do
zastosowania dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk,

b/

każda osoba wchodząca do hali sportowej, szatni, na trybuny oraz do innych
pomieszczeń i stref udostępnionych do korzystania podczas zawodów jest
zobowiązana każdorazowo do dezynfekcji rąk,

c/

hala sportowa, szatnie oraz pozostałe pomieszczenia udostępnione do
korzystania podczas zawodów są systematycznie wietrzone,
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d/

w
hali
sportowej,
szatni,
pozostałych
pomieszczeniach
udostępnionych do korzystania podczas zawodów oraz w poszczególnych
strefach mogą przebywać wyłącznie uprawnione do tego osoby

e/

w hali sportowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeniach i strefach
udostępnionych do korzystania podczas zawodów należy zachować odpowiedni
dystans pomiędzy poszczególnymi osobami poprzez np.: odpowiednie
rozmieszczenie krzeseł, ławek itp.; zaleca się rezygnacje z pomieszczeń
wspólnych dla sędziów,

f/

na halę wchodzimy bocznym wejściem, gdyż główne wejście będzie zamknięte, a
wychodzimy tylko bocznym tylnym wejściem,

g/

stoły, stoliki sędziowskie, numeratory, pudełka na ręczniki oraz krzesła dla
trenera i zawodników są zdezynfekowane,

h/

zużyte maseczki należy włożyć do przygotowanych pojemników.

3.

Organizacja zawodów:

a/

wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (obsługa zawodów, sędziowie,
zawodnicy, trenerzy, itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia przy
wejściu ankiety zdrowotnej, brak ankiety skutkuje niedopuszczeniem do
uczestnictwa w zawodach,

b/

wszystkie osoby uczestniczące w zawodach będą identyfikowalne. W tym celu
będzie prowadzona lista osób uczestniczących w zawodach z uwagi na
ewentualną konieczność odtworzenia listy kontaktów osoby zarażonej COVID –
19. Lista oraz zgromadzone dane osobowe nie mogą być wykorzystywana do
innych celów.

c/

wszystkim osobom wchodzącym na halę sportową będzie mierzona temperatura;
uczestnicy, którzy mają wyższą temperaturę ciała (powyżej 37,5° C) nie mają
prawa wejść na halę sportową,

d/

liczba osób obsługujących zawody będzie ograniczona do niezbędnego
minimum,

e/

osobami upoważnionymi do wejścia na halę sportową są uczestnicy zawodów,
szkoleniowcy, obsługa sędziowska i obsługa zawodów,

f/

wszyscy uczestnicy muszą mieć własną butelkę z napojami, wyłącznie do
własnego użytku; organizator może zapewnić napoje wyłącznie butelkowane,

g/

wszystkie osoby przebywające na hali sportowej, szatni oraz pozostałych
pomieszczeniach i strefach udostępnionych do korzystania podczas zawodów
muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna), za
wyjątkiem zawodników,

h/

przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej
odległości między osobami obsługującymi zawody oraz jego uczestnikami,
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i/

ceremonia
minimum,

otwarcia

zawodów

będzie

ograniczona

do

niezbędnego

j/

ceremonia wręczenia medali i rozdania nagród odbywać się będzie przy
maksymalnym ograniczeniu liczby uczestniczących osób oraz z zachowaniem co
najmniej poniższych zasad :
medale, puchary, nagrody rzeczowe itp. powinny być zdezynfekowane przed
wręczeniem.

4.

Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy :

a/

zawodnicy muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna)
z wyłączeniem rozgrzewki oraz przebywania w polu gry,

b/

zawodnicy w trakcie gry powinni ograniczyć kontakt pomiędzy sobą oraz sędzią
do niezbędnego minimum; zakazuje się podawania dłoni przed i po zakończonej
rywalizacji oraz w formie gratulacji,

c/

zabronione jest pocierania dłonią i ręcznikiem stołu oraz „chuchanie na piłeczkę”,

d/

zalecane jest ograniczenie do niezbędnego minimum ilości rzeczy osobistych
wnoszonych na halę sportową,

e/

trenerzy muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna) z
wyłączeniem czasu wykonywania obowiązków trenerskich podczas meczu,

f/

jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz
jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie,
powinien niezwłocznie powiadomić organizatora,

g/

po wyborze dokonaniu wyboru strony zawodnicy rozgrywają mecz do końca na
tej samej stronie (nie ma zmiany stron pomiędzy setami).

5.

Sędziowie :

a/

zaleca się ograniczenie do minimum ilość sędziów obsługujących zawody,

b/

sędziowie muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna),
z wyłączeniem czasu sędziowania meczu.

Za organizatorów
Meneger Klubu

Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego
PREZES ZARZĄDU

/ - / dr Izabela Maciejewska-Paszek

mgr inż. Roman Fajkus

