
      

KRAKÓW 23.02.2021 

 

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 

06.03-07.03.2021 OPO COS ZAKOPANE 

 

Spis procedur w związku ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz wywołanych 

nim sytuacji kryzysowych podczas zawodów w biegach narciarskich  

ZALECENIA OGÓLNE 

 1. Udział w zawodach jest dobrowolny, a jego potwierdzenie następuje w wyniku zgłoszenia 

zawodnika przez elektroniczny system zgłoszeń. 

 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest złożenie w biurze zawodów oświadczenia, 

że zgłaszający się zawodnik nie ma przeciwskazań do udziału w zawodach. 

Niedostarczenie ww. dokumentu jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodników do udziału w 

zawodach. 

 3. Pomiar temperatury uczestników zawodów odbywać się będzie w przypadku zgłoszenia służbie 

medycznej organizatora złego samopoczucia lub występowania innych objawów infekcji. W 

przypadku, gdy przekroczony zostanie próg 38 stopni Celsjusza pomiar zostanie powtórzony 

dwukrotnie. W sytuacji potwierdzenia przekroczenia ww. progu zawodnik zostanie umieszczony w 

odizolowanym pomieszczeniu i wyposażony w maseczkę, a odpowiednie służby sanitarne zostaną o 

tym poinformowane (dalsze postępowanie zgodnie z ich zaleceniami).  

4. Przebywanie rodziny czy publiczności na obiekcie - stadion biegowy i trasa biegowa, jest 

zabronione. 

 ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE  

1. W zawodach uczestniczy nie więcej niż 150 zawodników jednocześnie nie licząc osób zajmujących 

się obsługą zawodów.  

  2. Organizator zapewni wydzieloną przestrzeń dla zawodników w strefie boksów. 

 3. Poszczególni zawodnicy będą oczekiwali na start w miejscu wyznaczonym z zachowaniem 

dystansu społecznego od członków innych zespołów zachowując odległość 1,5m.  

4. Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między 

uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) - należy 

unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną 

rywalizację, a także w czasie ceremonii nagradzania. 

 5. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to 

zawodników, którzy w danej chwili przebywają w sektorach – strefie startu i w strefie mety, 



uczestniczą w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz spikera w trakcie przekazywania 

komunikatów. 

6. Przed wejściem na obiekt – stadion biegowy, każda osoba zobowiązana jest do założenia maseczki i 

do dezynfekcji rąk korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu.  

Zawodnicy poruszają się w strefie startu i w strefie mety tylko w wyznaczonych korytarzach 

zachowując  między sobą odległość 1,5 metra. 

7. Organizator zapewni dezynfekcję węzłów sanitarnych.  

 DODATKOWE ZALECENIA ORGANIZACYJNE 

 Celem ograniczenia bezpośredniej komunikacji zaleca się, aby: 

 • we wszystkich pomieszczeniach związanych z organizacją zawodów obowiązywał, określony 

aktualnymi przepisami prawa dystans społeczny pomiędzy poszczególnymi stanowiskami;  

• osoby biorące udział w organizacji zawodów bezwzględnie zakrywały usta i nos; 

• Zaleca się aby  sędziowie komunikowali się z wykorzystaniem połączenia radiowego 

(krótkofalówki);  
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