
 

KOMUNIKAT SPECJALNY ZWIĄZANY ZE STOSOWANIEM PROCEDURY BEZPIE-
CZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU: 

MISTRZOSTW WARSZAWY MASTERS W PŁYWANIU W DNIU 5 GRUNIA 2020R. 
 
Mając na uwadze specyfikę zawodów pływackich w kategoriach Masters, wprowadza się nastę-
pujące modyfikacje do Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w 
pływaniu oraz zasady postępowania w związku z pandemią COVID-19: 

1. Warunek przyjęcia zgłoszenia klubu: 

1) wybrany przez klub przedstawiciel składa deklarację o zapoznaniu się z Procedurą 
bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu wraz z niniej-
szym Komunikatem specjalnym na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do Komunikatu 
specjalnego; skan podpisanego oświadczenia przedstawiciel przesyła mailem na ad-
res biuro@masters.waw.pl w terminie przyjmowania zgłoszeń elektronicznych, do 
godziny 24:00 w dniu 2 grudnia 2020r., wraz z pozostałymi dokumentami wymaga-
nymi przy zgłoszeniu klubu; 

2) podczas zawodów przedstawiciel klubu będzie w posiadaniu oryginałów oświadczeń 
zawodników przynależnych do klubu, jeżeli zostały złożone w formie papierowej; w 
przypadku złożenia oświadczeń w formie elektronicznej przedstawiciel klubu będzie 
zobowiązany, na żądanie, do przedstawienia potwierdzeń złożenia takich oświadczeń 
w formie elektronicznej przez zawodników biorących udział w zawodach; wzór 
oświadczenia zawodników stanowi Załącznik Nr 2; 

3) w przypadku zgłoszenia się zawodnika danego klubu w dniu zawodów, o ile będzie ta-
ka możliwość, oświadczenia w formie papierowej po podpisaniu przez zawodnika, bę-
dą przekazane przedstawicielowi klubu. 

2. Niespełnienie warunków opisanych w pkt 1 skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia klubu do za-
wodów. Jeżeli dany klub nie został dopuszczony do zawodów, nie ma możliwości przyjęcia 
zgłoszenia zawodnika tego klubu w dniu zawodów, o ile będzie taka możliwość, jako repre-
zentanta tego klubu, tylko jako zawodnika niezrzeszonego. 

3. Warunek przyjęcia zgłoszenia zawodników niezrzeszonych: 

1) zawodnicy niezrzeszeni składają oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą bezpie-
czeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu wraz z niniejszym 
Komunikatem specjalnym, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2, 
wraz z elektronicznym zgłoszeniem do udziału w zawodach; oświadczenie musi być 
złożone w terminie przyjmowania zgłoszeń elektronicznych, do godziny 24:00 w 
dniu 2 grudnia 2020r.; 

2) w przypadku zgłoszenia się zawodnika niezrzeszonego w dniu zawodów, o ile będzie 
taka możliwość, oświadczenia w formie papierowej, zgodnej z wzorem stanowiącym 
Załącznik Nr 2, po podpisaniu przez zawodnika, pozostaną w Biurze Zawodów. 
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Niespełnienie warunków opisanych w pkt 3 skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia zawodnika niezrze-
szonego do zawodów. 
4. W trakcie zawodów na niecce pływalni mogą przebyć wyłącznie sędziowie, obsługa zawodów 

oraz zawodnicy biorący udział w rozgrzewce, wyścigu, oczekujący na start, po wywołaniu serii 
przez sędziów oraz kończący udział w rozgrzewce/wyścigu, którzy po odebraniu rzeczy osobi-
stych są zobowiązani udać się do wyznaczonych sektorów na trybunach.  

5. W pozostałym czasie wszyscy zawodnicy będą przebywać w wyznaczonych rejonach trybun, 
chyba że udają się do call-room’u przed wyścigiem, toalet, natrysków bądź szatni, bądź wra-
cają z rozgrzewki/wyścigu. 

6. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na całym obiekcie podczas zawodów, za wyjąt-
kiem: 

1) udziału rozgrzewce, wyścigu, oczekiwania na start, wyjścia z basenu po rozgrzew-
ce/wyścigu i udawaniu się po swoje rzeczy osobiste, w drodze do wyznaczonych sek-
torów, 

2) przebywania pod natryskami. 

7. Zawody odbywają się bez udziału publiczności, za którą uważa się także osoby towarzyszące 
zawodnikom, w tym rodziny. 
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