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1. Termin zawodów:  
 20 - 22 listopada 2020r      

2. Miejsce zawodów:   

 PŁYWALNIA Czwórka ul. Stawowa 39, 16-283 Bydgoszcz,  

               3. Informacje techniczne:  
 długość pływalni 25m, ilość torów 6 

 temperatura wody 28o C 

 pomiar czasu: elektroniczny 

4. Organizator:  

 Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” 01-982 Warszawa ul. Trylogii 2/16; 

Tel./fax: 570 570 948, 22/ 659 30 11 

5. Współorganizator – realizator zadania:  

 Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ” 

ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel./fax: 52 588-08-34, 696-949-500, e-mail: 

start.bydgoszcz@vp.pl    

6. Instytucje finansujące zadanie: 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

7. Cel: 
 Wyłonienie Mistrzów Polski wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych klasach startowych  

i kategoriach wiekowych. 

 Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu. 

 Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. 

 Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników należących do poszczególnych klubów 

sportowych. 

 Propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej formy rehabilitacji. 

 Popularyzację pływania w środowisku osób niepełnosprawnych.  

 Integrację i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych. 

8. Zasady finansowania:  

 Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem 

uczestników zawodów pokrywa organizator. 

 Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator. 

 Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące. 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 20-22.11.2020  HOTLE „IKAR” Bydgoszcz ul. Szubińska 32  

EKIPY : CZĘSTOCHOWA, WROCŁAW, KATOWICE-CHORZÓW, KATOWICE –OŚWIĘCIM, KATOWICE-
TYCHY, KRAKÓW, GDAŃSK, TARNÓW  

POSIŁKI  : śniadania     06.30 – 10.00  max  40 osób na stołówce  
                  kolacja          18.00 – 20.30  max  40 osób na stołówce  



 
   

OBIAD NA PŁYWALNI – kierownicy ekip odbierają osobiście dla całej ekipy / zawodników, trenerów, 
opiekunów i kierowców/ 

 20-22.11.2020  HOTEL „ZAWISZA „ Bydgoszcz ul. Gdańska 163 

EKIPY: ZIELONA GÓRA, BIAŁYSTOK, ŁÓDŹ, BYDGOSZCZ, GORZÓW WLKP., RADOM, IKS-W-WA, UKS 
LASKI, PŁOCK, KALISZ, SZCZECIN 

POSIŁKI  : śniadania    06.30 – 10.00  max  40 osób na stołówce  
                  kolacja         18.00 – 20.00  max  40 osób na stołówce  

OBIAD NA PŁYWALNI – kierownicy ekip odbierają osobiście dla całej ekipy / zawodników, trenerów, 
opiekunów i kierowców/ 

 20-22.11.2020  ŚNIADANIA I KOLACJE  w miejscu zakwaterowania  

 21-22.11.2020 OBIAD NA PŁYWALNI 

  10. Przepisy techniczne: 
 Zawody rozgrywane będą seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem 

„open”.  Organizator w nadzwyczajnych przypadkach może dopuścić starty poza 

konkurencją (PK). 

 Serie ustalone wg zgłoszonych czasów. 

 Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy World Para Swimming. 

 Po zakończeniu konkurencji zostaną̨ ogłoszone wyniki z podziałem na kat. wiekowe oraz klasy 

niepełnosprawności 

  Odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów odbędzie się w formie online w 

piątek 20 XI 2020 r. o godz. 21:00. Na adresy mailowe zostanie przesłany link do 

spotkania online, w którym można wziąć udział za pomocą komputera lub telefonu z 

dostępem do Internetu.  

 w razie pytań kontakt: KRZYSZTOF GŁOMBOWICZ  601-840-110 

11. Zasady uczestnictwa: 

 Prawo startu w Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych  

w Bydgoszczy mają osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i wzroku 

posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zakwalifikowani do klas startowych 

zgodnie z przepisami WPS oraz PZSN START. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 3 konkurencjach indywidualnych. 

 Zawodnicy startować będą w 4 grupach wiekowych: 
 

 grupa wiekowa "A" - zawodnicy z rocznika 2001 -  2000 młodzieżowcy (19-20 lat)  
 grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2002 - 2003 – juniorzy starsi (17-18 lat)  
 grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2004 - 2007 – juniorzy (13–16 lat)  
 grupa wiekowa „D” – zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi–juniorzy młodsi (12lat i młodsi)  

 

 Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych 

zostanie określona na podstawie trzech najlepszych konkurencji każdego zawodnika. 

Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie 

opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł. 



 
   

 Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej 

w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów. 

 12. Zgłoszenia do zawodów:  

 Zawodnicy wyrażający chęć uczestnictwa w zawodach zobowiązani są do wypełnienia 

kompletu zgłoszeniowego i dostarczenia go drogą elektroniczną na adresy: 

slawekpredki@gmail.com  i start.bydgoszcz@vp.pl w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 10.11.2020 (wtorek)  

 Do konkurencji obowiązuje zgłoszenie elektroniczne (XLS lub LXF- Splash Entry Editor 

do pobrania na stronie www.megatiming.pl /zakładka centralne). Za kompletne zgłoszenie 

uważa się w pełni wypełnione dokumenty:  

- załącznik nr 1 - Druk zgłoszeniowy do konkurencji  

- załącznik nr 2 - Druk rejestracyjny  

 Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń  

o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną 

skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. Nie dopuszcza się dostarczania 

kserokopii podczas zawodów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilościowych  

ze względu na ograniczone środki finansowe. Organizacje zostaną poinformowane  

o ewentualnej konieczności przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń.  

 Wycofania zawodników do dnia 20.11.2020 (piątek)  

 Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą̨ brane pod uwagę̨!         

  13. Nagrody: 

 Najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki za miejsce I-III z poszczególnych klas 

startowych i kategorii wiekowych na podstawie uzyskanych czasów nagrodzeni 

zostaną medalami i dyplomami. 

 Medale zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych. 

 Najlepszy zawodnik i zawodniczka Mistrzostw otrzymają nagrody specjalne.         

   14. Program zawodów:  

                                  BLOK I - Sobota 21.11.2020 
900 – 930   rozgrzewka   

        940   uroczyste otwarcie zawodów 
        950    rozpoczęcie konkurencji pływackich  

            13.00- 14.30 - PRZERWA OBIADOWA - obiad na pływalni  

 

Nr      Konkurencje Klasy 

niepełnosprawności 

Płeć 

1/2       50 m st. dowolnym S1-S13 Dz./Ch. 

3/4     100 m st. klasycznym SB4-SB13 Dz./Ch. 

5/6      50 m st. motylkowym S5-S13 Dz./Ch. 

7/8 400 m st. dowolnym S6 – S13 Dz./Ch. 

9/10 4 x 100 m st. zmiennym  OPEN (S1-S13) Dz./Ch. 



 
   

                                              BLOK II - Sobota 21.11.2020 
       1430 – 1500  rozgrzewka: chłopcy        
                 1510   rozpoczęcie konkurencji pływackich  

Nr      Konkurencje Klasy 

niepełnosprawności 

Płeć 

11/12     100 m st. dowolnym S1-S13 Dz./Ch. 

13/14     50 m st. klasycznym SB1- SB13 Dz./Ch. 

15/16     100 m st. grzbietowym S1-S13 Dz./Ch. 

17/18 100 m st. motylkowym S8-S13 Dz./Ch. 

19/20 4 x 100 m st. dowolnym  OPEN (S1-S13) Dz./Ch. 

                                               

BLOK III - Niedziela 22.11.2020 
     900 – 930   rozgrzewka  

                  945    rozpoczęcie konkurencji pływackich 

Nr      Konkurencje Klasy 

niepełnosprawności 

Płeć 

21/22     50 m st. grzbietowym S1-S13 Dz./Ch. 

23/24     150 m st. zmiennym SM1- SM4 Dz./Ch. 

25/26     200 m st. zmiennym SM5-S13 Dz./Ch. 

27/28 200 m st. dowolnym S2-S13 Dz./Ch. 

29/30 4 x 50 m st. dowolnym  OPEN (S1-S13) Dz./Ch. 

31 4 x 50 m st. dowolnym  OPEN (S1-S13) MIX 

   15. Postanowienia końcowe: 

 Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, lekarz, ratownik oraz 

kierownicy i trenerzy ekip. 

 W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja 

Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów. 
 Organizator przewiduje przeprowadzenie krajowej klasyfikacji medycznej (taką potrzebę 

należy zaznaczyć z zgłoszeniu ilościowym).  
 Komunikat końcowy zawodów będzie obejmować wyniki w poszczególnych grupach 

startowych.  

 Przewidziane są dodatkowe nagrody. 

 Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako "konkurencje jednej klasy", a medale będą 

przyznawane zawodnikom pierwszych trzech drużyn sztafetowych na podstawie uzyskanych 

czasów. 

 W wyjątkowym przypadku, gdy tylko trzech (3) lub mniej zawodników rywalizuje w danej 

konkurencji, medale będą przyznawane zgodnie z zasadą "minus jeden". Oznacza to, że 



 
   

jeżeli, na przykład, w konkurencji rywalizuje trzech (3) zawodników, to przyznaje się tylko dwa 

(2) medale. 

 W klasyfikacji najlepszych zawodników zawodów obowiązuje zasada "minus jeden",  

co oznacza, że jeżeli liczba zawodników rywalizujących w zawodach w danej klasie startowej i 

płci jest mniejsza niż cztery (4) to przyznaje się o jeden medal mniej niż liczba rywalizujących 

zawodników. Na przykład, gdy w klasie S1 mężczyzn rywalizuje trzech (3) zawodników, to 

przyznaje się tylko dwa (2) medale. W celu umożliwienia zawodnikom wszystkich klas walki o 

medale, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wybranych klas startowych w 

klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych i przyznanie jednego kompletu medali w tej 

połączonej klasyfikacji. Na przykład, gdy w klasie S3 kobiet rywalizują dwie (2) zawodniczki, to 

możliwe jest połączenie klas S3 z S4 i przyznanie jednego kompletu medali w klasyfikacji S3-

4. Decyzja o połączeniu klas startowych zostanie podjęta po analizie ostatecznych zgłoszeń 

do zawodów i zakomunikowana najpóźniej w trakcie odprawy technicznej. W wyjątkowej 

sytuacji wycofania się zawodników z zawodów po odprawie technicznej, organizator zastrzega 

sobie możliwość zmiany sposobu łączenia klas startowych. 

 Dekoracje zwycięzców odbywać się̨ będą̨ w trakcie zawodów pomiędzy konkurencjami. 

 Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo korekty programu czasowego zawodów. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w porozumieniu  

z organizatorami. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników 

zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz 

wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich 

wizerunkiem na potrzeby promocyjne zawodów, jak i Organizatora, w tym  

na zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie 

internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych, jak również w prasie, radio i 

telewizji. 

 Jednocześnie, zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych 

opiekunów uczestników zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  

z dnia 25 maja 2018 (UE)2016/679, w celach promocyjnych zawodów oraz Organizatora. 

Wyrażający zgodę mają prawo wglądu i poprawiania ich oraz podają je dobrowolnie. 

Administratorem danych osobowych jest S.S i R.O.N „Start Bydgoszcz” z siedzibą przy ul. 

Gdańska 163 w Bydgoszczy.  

 Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów (wpis na listę zawodników)  

jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu. 

  
          16. Procedury bezpieczeństwa 

Na terenie hoteli oraz pływali „CZWÓRKA” obowiązuje: 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS 
ZAWODÓW W PŁYWANIU 

Stan na dzień 01 październik 2020rok 



 
   

 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.), a także w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestników, 

publiczności i obsługi technicznej zawodów, jako organizator – Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych   „START BYDGOSZCZ”   zawodów :  ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 

JUNIORÓW  W PŁYWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  BYDGOSZCZ 20-22.XI.2020 r. na pływalni  

PŁYWALNIA "CZWÓRKA", ul. Stawowa 39 w Bydgoszczy przyjmuje następujące zasady bezpieczeństwa. 

Zasady bezpieczeństwa w trakcie ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW  W PŁYWANIU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  BYDGOSZCZ 20-22.XI.2020 r związku z pandemią COVID-19. 

§ 1 Przepisy ogólne 

1. Osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych lub temperaturą ciała przekraczającą 38°C nie 

powinny brać udziału w wydarzeniu sportowym w żadnym charakterze. 

2. Osoby uczestniczące w wydarzeniu sportowym obowiązane są do dezynfekcji rąk przy wchodzeniu i 

opuszczaniu obiektu sportowego lub do przebywania na terenie obiektu sportowego w rękawiczkach 

ochronnych. 

3. W czasie poruszania się po obiekcie sportowym, do czasu zajęcia miejsca siedzącego na widowni, 

uczestnicy wydarzenia sportowego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczek 

ochronnych. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę. 

4. Organizator wydarzenia sportowego lub podmiot udostępniający obiekt mogą odmówić wstępu do obiektu 

sportowego osobom w charakterze publiczności, ze względu na wyczerpanie limitu dostępnych miejsc na 

trybunach. 

5. Nie dopuszcza się stosowania przyłbicy lub części odzieży jako zamiennika maseczki ochronnej. Przyłbica 

może stanowić jedynie uzupełnienie maseczki. Przepis nie dotyczy osób pełniących funkcje, które 

uniemożliwiają noszenie maseczki, wymienionych w dalszej części niniejszych zasad bezpieczeństwa. 

6. Osoby niebędące w stanie realizować obowiązku zakrywania ust i nosa przy wykorzystaniu maseczki 

ochronnej nie mogą brać udziału w wydarzeniu sportowym w żadnym charakterze. 

7. Organizator wydarzenia sportowego lub podmiot udostępniający obiekt mogą poprosić o opuszczenie obiektu 

sportowego osoby, które nie przestrzegają niniejszych zasad bezpieczeństwa. 

8. W trakcie wydarzenia sportowego, na płycie basenu mogą przebywać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w 

danej konkurencji, asystenci, sędziowie i inne osoby z obsługi technicznej zawodów. 

9. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy, trenerzy i sędziowie powinni w czasie zawodów ograniczyć do 

minimum kontakty zewnętrzne, w tym unikać przebywania w dużych skupiskach ludzi, w sklepach, barach 

restauracjach i innych punktach gastronomicznych czy rozrywkowych. 

§ 2 Publiczność 

1. W trakcie rozgrzewki i wydarzenia sportowego na trybunach może przebywać liczba osób nie większa niż 

połowa przewidzianych miejsc siedzących. 

2. Osoby przebywające na trybunach zajmują co drugie miejsce na widowni, naprzemiennie w poszczególnych 

rzędach. 



 
   

3. Obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy uczestnika przebywającego na widowni z: 

a. dzieckiem poniżej 13 roku życia; 

b. osobą współzamieszkującą; 

c. osobą będącą pod jego bezpośrednią opieką która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 

samodzielnie. 

§ 3   Kierownicy drużyn, trenerzy i asystenci 

1. Trenerzy mają obowiązek odebrania od zawodników podpisanych oświadczeń o zapoznaniu się i 

przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w trakcie zawodów.Oświadczenia podpisują pełnoletni zawodnicy, a w 

przypadku zawodników niepełnoletnich ich opiekunowie prawni. 

2. Kierownicy drużyn mają obowiązek monitorowania stanu zdrowia wszystkich członków ekipy, w tym przede 

wszystkim zawodników. 

3. O podwyższonej temperaturze lub objawach infekcji górnych dróg oddechowych należy niezwłocznie 

powiadomić biuro zawodów. 

4. Biuro zawodów, po konsultacji z obsługą medyczną zawodów, może zdecydować o wycofaniu zawodnika z 

rywalizacji. 

5. Kontakt z biurem zawodów powinien odbywać się w miarę możliwości w sposób zdalny (zob. §6). 

6. W przypadku konieczności kontaktu osobistego, z biurem zawodów kontaktuje się wyłącznie wyznaczony 

kierownik drużyny (zob. §6). 

7. Trenerzy na płycie basenu mogą przebywać wyłącznie w czasie rozgrzewki lub w charakterze asystenta 

zawodnika. 

8. Trenerzy i asystenci w trakcie przebywania na płycie basenu mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

maseczką ochronną. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę i rękawiczki ochronne. 

9. Trenerzy odpowiadają za przeprowadzenie rozgrzewki zawodników na wyznaczonym przez organizatora 

torze i w wyznaczonym przez organizatora czasie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 

10. W miejscu zbiórki zawodników przed startem mogą przebywać wyłącznie niezbędni asystenci zawodników. 

11. Przed wejściem do pomieszczenia lub strefy, w której znajduje się miejsce zbiórki zawodników przed 

startem, asystenci są obowiązani do dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych. 

12. Asystenci zawodników w miejscu zbiórki zawodników przed startem mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

maseczką ochronną. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę. 

§ 4  Zawodnicy 

1. Nieprzestrzeganie niniejszych zasad bezpieczeństwa może być powodem do niedopuszczenia zawodnika do 

startu, dyskwalifikacji zawodnika lub wykluczenie z udziału w zawodach pływackich. 

2. Zawodnicy w trakcie poruszania się po obiekcie sportowym (w miejscach zbiórki, na płycie basenu oraz w 

pomieszczeniach socjalnych) mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Maseczka może być 

uzupełniona o dodatkową przyłbicę i rękawiczki ochronne. 

3. Zawodnicy powinni zgłaszać się na miejsce zbiórki zgodnie z wytycznymi organizatora w zakresie czasu i 

zasad poruszania się po płycie basenu. 

4. W miejscu zbiórki zawodników przed startem mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie pełne serie 

zawodników wraz z niezbędnymi asystentami. 



 
   

5. Pozostali zawodnicy czekają przed miejscem zbiórki, z zachowaniem min. 1,5 m odstępu pomiędzy 

zawodnikami. 

6. Przed wejściem do pomieszczenia lub strefy, w której znajduje się miejsce zbiórki zawodników przed startem, 

zawodnicy są obowiązani do dezynfekcji dłoni. 

7. Przed startem maseczka ochronna może być zdjęta przez zawodnika dopiero po przejściu na tor, na którym 

zawodnik będzie startował, nie później niż na serię krótkich gwizdków, oznaczających przygotowanie 

zawodników do startu. 

8. Zawodnicy po wyjściu z wody, przebywający na płycie basenu bez maseczek ochronnych, mają obowiązek 

zachować odstęp min. 1,5 m od innych osób i stosować się do wszystkich wytycznych organizatora w zakresie 

poruszania się po płycie basenu. 

9. Po zakończonym wyścigu i odebraniu ubrań zawodnicy niezwłocznie zakładają maseczki ochronne i 

opuszczają płytę basenu. 

10. Przed wejściem do wody w czasie rozgrzewki i po jej zakończeniu, zawodnicy przebywający na płycie 

basenu mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Maseczka może być uzupełniona o 

dodatkową przyłbicę i rękawiczki ochronne. 

11. Przed dekoracją, do momentu ustawienia zawodników w miejscu zbiórki do dekoracji, zawodnicy mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę 

i rękawiczki ochronne. 

12. Zawodnicy powinni unikać zbędnego kontaktu fizycznego z innymi zawodnikami przebywającymi na płycie 

basenu. 

§ 5  Komunikacja podczas zawodów 

1. W biurze zawodów oprócz jego pracowników może przebywać tylko jedna osoba. 

2. Przed wejściem do biura zawodów należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 

3. Wszystkie osoby przebywające w biurze zawodów mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką 

ochronną. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę i rękawiczki ochronne. 

4. Zaleca się kontakt z biurem zawodów za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej. 

5. Zezwala się na prowadzenie odprawy technicznej w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad dystansu. 

Odprawa może być przeprowadzona online lub zastąpiona rozesłaniem niezbędnych informacji za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

6. Rejestracja zawodników, wydawanie akredytacji i składanie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniu, w 

którym mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Wszystkie osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

maseczką ochronną. Maseczka może być uzupełniona o dodatkową przyłbicę i rękawiczki ochronne. Osoby 

mające fizyczny kontakt z dokumentami są obowiązane nosić rękawiczki ochronne. 

7. Wszelkie spotkania wewnętrzne ekip i odprawy sędziów mogą odbywać się wyłącznie w przestrzeni otwartej 

lub w pomieszczeniach pozwalających na zachowanie zasad dystansu, z obowiązkiem zakrywania ust i nosa 

maseczką ochronną oraz uprzednią dezynfekcją dłoni. 

8. Ewentualny kontakt kierownika drużyny z sędzią głównym zawodów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 

biura zawodów. 

§ 6  Postanowienia końcowe 

1. Do pozostałych osób z obsługi technicznej zawodów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące 

sędziów. 



 
   

2. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby z obsługi technicznej, których stanowiska pracy są 

odseparowane od pozostałych uczestników wydarzenia sportowego co najmniej 1.5 metrowym odstępem 

3. W trakcie rozgrzewki i zawodów pływackich organizowanych na terenie powiatu oznaczonego jako obszar 

żółty, na trybunach może przebywać liczba osób nie większa niż ¼ przewidzianych miejsc siedzących 

4. Osoby przebywające na trybunach zajmują co czwarte miejsce, naprzemiennie w poszczególnych rzędach 

(szachownica). 

5. Zawody pływackie organizowane na terenie powiatu oznaczonego jako obszar czerwony odbywają się bez 

udziału publiczności. Na trybunach mogą przebywać wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do udziału w danym bloku 

zawodów, trenerzy i niezbędni opiekunowie, którzy obowiązani są zachować odległości nie mniejsze niż 

przewidziane dla zawodów organizowanych w obszarze żółtym. 

 

   
    ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY! 

 


