
 

 

 
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW - BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE 

Mistrzostwa Wielkopolski  U12, U14, U16, U18, U21 w judo  
Przemęt-Mochy, 05.02.2022 

 

WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW Zawodów 

 

Poniższe wytyczne mają zastosowanie do wszystkich osób związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

zawodów od momentu przybycia na halę sportową przed zawodami, podczas zawodów aż do wyjazdu – 

zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, pracowników obsługi obiektu, obsługi medycznej, itp.  

Każda osoba, uczestnicząca w zawodach, musi kierować się zdrowym rozsądkiem w swoim zachowaniu i 

przestrzegać obwiązujących przepisów i wytycznych związanych z zapobieganiem epidemii Covid-19, w 

szczególności zachowując dystans społeczny 1,5 m i nosić maseczkę we wszystkich miejscach publicznych, 

w tym również na całym terenie obiektu sportowego, w którym są rozgrywane zawody. 
 

 

1. W dniu zawodów w obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach  ul. 

Szkolna 7, Przemęt 64-234 mogą przebywać tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy w tym czasie 

startują w zawodach oraz zgłoszeni trenerzy, opiekunowie zawodników, sędziowie, ekipa 

techniczna i medyczna, ochrona oraz organizatorzy. 

2. W strefie zawodów (strefa walk i prowadzenia zawodów) mogą przebywać wyłącznie aktualnie 

walczący zawodnicy oraz przygotowujący się do walki, trenerzy zawodników walczących i 

przygotowujących się do walki, sędziowie i obsługa medyczna i techniczna zawodów. 

3. Pozostali zawodnicy i trenerzy przebywają na trybunach dla zawodników i trenerów  

zachowując tam dystans społeczny oraz zasłaniają usta i nos maseczką. 

4. Każdy uczestnik zawodów (zawodnik, sędzia, trener, opiekun) zobowiązany jest do złożenia w 

biurze zawodów kwestionariusza sanitarnego oraz podpisania informacji o zapoznaniu się 

i przestrzeganiu Regulaminu zawodów Mistrzostwa Wielkopolski w judo – BEZPIECZEŃSTWO 

SANITARNE. 

5. W zakresie reżimu sanitarnego wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania 

oraz wykonywania poleceń wydawanego przez służby ochraniające imprezę / organizatora 

zawodów. 

6. Osoby, które nie będą się stosowały do powyższych zasad będą usuwane z hali zawodów a 

zawodnicy wykreślani z list walk. 

 

Zalecenia sanitarne: 
W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy muszą: 

• zawsze nosić maseczkę. Wyjątek:  zawodnicy na tatami podczas zawodów i rozgrzewki,  

• zachować dystans 1,5 m przez cały czas, z wyjątkiem zawodników podczas ich zawodów i rozgrzewki;   

• myć i dezynfekować ręce. 

• zaleca się maksymalne ograniczenie podawania rąk na powitanie - korzystajmy z ukłonu judo REI. 
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