REGULAMIN ZAWODÓW - BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE
Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w judo
Piła, 27-28.11.2021
1. Zawody odbywają się z udziałem publiczności przebywającej na widowni Hali Sportowej (strefa
kibica).
2. W każdym dniu zawodów w obiekcie Hala Sportowa – ul. Żeromskiego 41 w Pile (strefa
zawodów: arena, sala rozgrzewkowa i wydzielona części trybun dla zawodników i trenerów)
mogą przebywać tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy w tym dniu startują w zawodach oraz
zgłoszeni, licencjonowani i akredytowani trenerzy, sędziowie, ekipa techniczna i medyczna,
ochrona, akredytowani przedstawiciele mediów oraz organizatorzy.
3. 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.
4. Pozostali zawodnicy i trenerzy przebywają na wydzielonej dla zawodników i trenerów części
trybun zachowując tam dystans społeczny oraz zasłaniają usta i nos maseczką.
5. Osoby, które nie będą się stosowały do powyższych zasad będą usuwane z hali zawodów a
zawodnicy wykreślani z list walk.
6. Każdy uczestnik zawodów (zawodnik, sędzia, trener) zobowiązany jest do złożenia w biurze
zawodów kwestionariusza sanitarnego oraz podpisania informacji o zapoznaniu się
i przestrzeganiu Regulaminu zawodów Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Pile –
BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE.
7. W czasie ważenia zawodnik/czka zobowiązana jest do dezynfekcji wagi dostępnymi w
pomieszczeniu wagowym środkami do dezynfekcji.
8. Każdy uczestnik zawodów otrzyma na akredytacji identyfikator, który będzie go upoważniał do
wejścia na halę zawodów zgodnie z podanym programem imprezy. Zawodniczki i zawodnicy
przebywają na hali zawodów jedynie w dzień rozgrywania swojej kategorii wagowej.
9. Trenerzy muszą posiadać aktualną akredytację trenerską na rok 2021.
10. Losowanie zawodów może odbyć się online w zależności od aktualnej sytuacji sanitarnej.
Niezbędne dokumenty potrzebne do procedury losowania zostaną opublikowane wcześniej.
11. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania oraz wykonywania poleceń w
zakresie reżimu sanitarnego wydawanego przez służby ochraniające imprezę.
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