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INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

 
Odprawa techniczna   

 obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca odprawy technicznej zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między osobami,  

 uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos, 

 przed wejściem do miejsca  odpraw wszyscy muszą zdezynfekować dłonie (płyn, żel 

zabezpiecza organizator). 

 

Odprawa sędziowska   

 obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca odprawy sędziowskiej zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między osobami, 

 uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos, 

 przed wejściem do miejsca odpraw wszyscy muszą zdezynfekować dłonie (płyn, żel 

zabezpiecza organizator). 

 

Weryfikacja zgłoszonych wcześniej zawodników   

 obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca weryfikacji zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między osobami, 

 uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos, 

 przed wejściem do miejsca weryfikacji wszyscy muszą zdezynfekować dłonie (płyn, żel 

zabezpiecza organizator), 

 trenerzy, szkoleniowcy, obsługa aby zminimalizować konieczność bezpośredniego 

kontaktu, powinni dążyć aby wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji uprawnień 

zawodników do startu (badania, licencje) znalazły się w elektronicznym systemie 

licencji/badań SInKo. 

 

ORGANIZACJA SYSTEMU ZGŁOSZEŃ I OBSŁUGI ZAWODNIKÓW  

 

Zgłoszenia zawodników  

 Zgłoszenia na wyścig przez kluby sportowe mogą się odbyć WYŁĄCZNIE poprzez 

system elektroniczny lub na podany adres mailowy. Istnieje całkowity zakaz 

przyjmowania zgłoszeń do startu w dniu i w miejscu rozgrywania wyścigów.  

 



 
 

 
 

 

 

Zasada dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa   

 przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości 

między osobami, które realizują imprezę oraz w niej uczestniczą,  

 należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu oraz podziękowaniu za wspólny 

wyścig, 

 po zakończeniu konkurencji zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić linię mety,  

 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywające na terenie 

wyznaczonym przez organizatora jako miejsce obsługi wyścigu, muszą mieć zakryte usta 

oraz nos, 

 powyższy wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w 

wyścigach,  

 zawodnicy muszą mieć założoną maseczkę (lub inne zakrycie ust i nosa) w momencie  

zakończenia rozgrzewki i przejścia na miejsce rozgrywania konkurencji,   

 osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną/sędziowską wyścigu mogą w razie 

konieczności odstąpić od wytycznych dotyczących dystansu społecznego i zakrywania 

ust i nosa, jeżeli ich obowiązki tego wymagają lub ma to służyć bezpieczeństwu 

uczestników zawodów. 

 

Punkty dezynfekcji     

 każdy namiot klubowy powinien zostać zaopatrzony w płyn do dezynfekcji rąk, kluby 

zabezpieczają je we własnym zakresie. 

  

Obsługa medyczna  

 zawody obsługuje służba medyczna w ilości niezbędnej do organizacji danych zawodów, 

 obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca pracy obsługi medycznej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 

pracującymi tam osobami, 

 

Organizacja zawodów  

 osobami upoważnionymi do wejścia na teren organizatora są wyłącznie uczestnicy 

zawodów, szkoleniowcy, obsługa sędziowska i obsługa zawodów, 

 poruszanie się po obiekcie odbywa się zgodnie z prowadzonymi uprawnieniami na 

wejście do poszczególnych stref zgodnie z wytycznymi (akredytacje), 

 wyścigi organizowane są bez udziału publiczności. 



 
 

 
 

 

Biuro zawodów  

 w uzasadnionych przypadkach uprawnionymi osobami do wejścia do biura zawodów  

są sędziowie, kierownicy ekipy, trenerzy (wszyscy muszą posiadać ważne licencje 

PZKol), 

 całkowity zakaz przebywania innych osób z zewnątrz w pomieszczeniu biura zawodów, 

 obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca pracy biura zawodów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 

pracującymi tam osobami, 

 zabrania się papierowej dystrybucji wyników. 

 

Opłaty startowe   

 płatności za udział w zawodach sportowych należy dokonać zgodnie z informacjami 

zawartymi w regulaminie wyścigu, 

 brak możliwości płatności gotówkowych w dniu rozgrywania zawodów. 

 

Boxy techniczne/bufety   

 obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca boxów technicznych/bufetów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 

osobami, 

 osoby przebywające w boxie technicznym/bufecie muszą mieć zakryte usta i nos, 

 przed wejściem do boxu technicznego/bufetu wszyscy muszą zdezynfekować dłonie 

(płyn, żel zabezpiecza organizator), 

 w strefie boxu/bufetu mogą przebywać wyłącznie osoby z aktualną licencją bezpośrednio 

uczestniczące w obsłudze aktualnie odbywającego się wyścigu. 

 

Strefa startu/strefa kontroli sprzętu/podpisywanie listy startowej 

 W strefie startu mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, szkoleniowcy i sędziowie, 

 osoby przebywające w strefie startu muszą mieć zakryte usta i nos (nie dotyczy 

zawodników po zakończeniu rozgrzewki), 

 miejsce to musi zostać odpowiednio wygrodzone aby uniemożliwić wstęp osób 

postronnych i zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zawodnikom, 

 obsługa zawodników powinna ograniczyć swoją obecność w strefie startu do minimum. 

 

 



 
 

 
 

Strefa mety 

 W strefie mety mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, szkoleniowcy i sędziowie, 

 osoby przebywające w strefie mety muszą mieć zakryte usta i nos, 

 miejsce to musi zostać odpowiednio wygrodzone aby uniemożliwić wstęp osób 

postronnych i zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zawodnikom, 

 osoby postronne nie powinny przebywać w strefie przeznaczonej do obsługi mety 

wyścigu. 

 

Prezentacja drużyn/konferencja prasowa 

 Obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca prezentacji/konferencji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 

przebywającymi tam osobami. 

 

Dekoracja 

 Na podium mogą przebywać tylko zawodnicy dekorowani i maksymalnie trzy osoby 

wręczające nagrody. Wszystkie osoby na podium muszą mieć zakryte usta i nos. 

 

Wypłata nagród 

 Zawodnicy na podium otrzymują medale i puchary, a nagrody finansowe są do odbioru w 

biurze zawodów, 

 wszystkie osoby na podium muszą mieć zakryte usta i nos. 

 

Kontrola antydopingowa 

 Prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami UCI, PZKol oraz wytycznymi 

medycznymi WADA/POLADA. 

 

W sprawach nie ujętych w niniejszym dokumencie obowiązują przepisy i wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 


