
 

 

 

Zasady organizacji zawodów. 

/stan prawny na dzień 1 lutego 2022 roku/ 

 

 Zawody GP organizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapobiegania epidemii. 

 Zawody organizowane będą bez udziału publiczności. 

 Organizator zorganizuje ruch w ciągach pieszych tak, żeby maksymalnie ograniczyć kontakt z innymi 

uczestnikami zawodów.  

 Niedopuszczalne jest przechodzenie przez barierki oddzielające trybuny od plaży basenowej. 

 W miejscach ogólnodostępnych dostępne będą środki dezynfekcyjne. 

 Na terenie Pływalni „Rawszczyzna” znajduje się izolatorium dla osób z podwyższoną temperaturą lub innymi 

objawami chorobowymi (pokój w korytarzu za trybuną honorową). 

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych na terenie Pływalni „Rawszczyzna” 

(szatnie, korytarze, trybuny itp.) aż do momentu startu. 

 Przed treningiem lub przed pierwszym blokiem zawodów trener jest zobowiązany odebrać w portalu kasowym 

pływalni opaski z kluczykami do szafek ubraniowych i identyfikatory dla danego klubu. 

 Podczas odbierania identyfikatorów i pasków do szafek ubraniowych należy przekazać przedstawicielowi 

organizatora oświadczenie przedstawiciela klubu – wypełniony i podpisany załącznik do Komunikatu 

Organizacyjnego. 

 UWAGA: WEJŚCIE NA PŁYWALNIĘ „RAWSZCZYZNA” NA POSZCZEGÓLNE BLOKI 

MOŻLIWE BĘDZIE WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM IDENTYFIKATORA. OSOBY NIE 

POSIADAJĄCE IDENTYFIKATORA NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA OBIEKT. 

 Dla uczestników zawodów udostępnione zostaną dwa odrębne wejścia na Pływalnię „Rawszczyzna” (wejście 

główne i wejście administracyjne) oraz dwie szatnie odzieży wierzchniej. 

 Organizator opracuje listę klubów, które będą korzystać z wejścia głównego lub wejścia administracyjnego. 

Kluby są zobowiązane do korzystania wyłącznie z przypisanych wejść i szatni odzieży wierzchniej – obowiązuje 

podczas zawodów 26 i 27 lutego. 

 Organizator wyznaczy na trybunach widowni miejsca dla poszczególnych klubów do przebywania podczas 

zawodów. Nie dopuszcza się zajmowania miejsc w innych, nieprzypisanych sektorach. 

 Zbiórka zawodników do poszczególnych konkurencji odbywać się będzie w pobliżu sektora rekreacyjnego 

pływalni (strona nawrotowa w pobliżu tablicy wyników – dostęp korytarzem znajdującym się pomiędzy 

szatniami a „plażą basenową”). Opuszczanie pływalni po zakończeniu konkurencji wyjściem najbliższym 

platformy startowej w kierunku szatni. 

 Pływalnia zostanie udostępniona do treningów w piątek 25 lutego zgodnie z opracowanym harmonogramem 

godzinowym. Obowiązują zapisy klubów na dany termin treningu w udostępnionym arkuszu na dysku googla  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zN1Qis3PULpLuP928cQgfNZdaR8kizFn/edit?usp=sharing&ouid=1

13824005603471045467&rtpof=true&sd=true . Wejście na pływanię w dniu 25 lutego – na trening wyłącznie 

wejściem głównym – przez portal kasowy. 

 Jeśli wystąpią ograniczenia prawne dotyczące np. ilości osób na zawodach sportowych, organizator opracuje  

i przedstawi nowe zasady organizacji zawodów. 
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