Regulamin Sanitarny PZM – zawody żużlowe
Kalendarium uruchomienia rozgrywek PGE Ekstraligi:
8.05 - 22.05 – dla zawodników i mechaników przyjeżdzających z zagranicy początek
obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny zawodników w miejscu przebywania dla zawodników i
mechaników przebywających w Polsce początek 14-dniowej izolacji polegającej na
powstrzymaniu się od zbędnych aktywności poza miejscem zamieszkania i przebywanie pod
wskazanym adresem – bieżąca obserwacja zdrowia zawodników i mechaników –
wcześniejsze skierowanie na testy w przypadku podejrzeń – codziennie wypełniany formularz
medyczny a analizowana przez Zespół Medyczny PZM.
24.05 - 27.05 - wykonywanie testów zawodników, mechaników oraz sztabów szkoleniowych
oraz osób funkcyjnych i urzędowych PZM oraz klubu na koszt podmiotu zarządzającego i
klubów.
29.05 - wznowienie treningów indywidualnych i grupowych z uwzględnieniem Regulaminu
Sanitarnego.
12.06 – rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi.
Zasady związane z rozpoczęciem i prowadzeniem rozgrywek:
1.

2.
3.

4.

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych stanu zdrowia kogokolwiek
z członków zespołu treningowego następuje niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do
odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z
zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).
W sytuacji dodatniego testu na obecność koronawirusa, taka osoba zostaje wykluczona z
udziału w dalszych rozgrywkach do czasu wyzdrowienia potwierdzonego testem.
Wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia zawodników ukierunkowanego na
rozpoznanie symptomów zakażenia koronawirusem 2019-nCoV poprzez codzienne
wypełnianie formularza monitorowania symptomów chorobowych uwzględniających m.in.
raportowanie temperatury w godzinach porannych i wieczornych, trudności w oddychaniu
(m.in. kaszel, duszności, katar), biegunka, bóle mięśni, zaburzenia snu, zapalenie
spojówek, zaburzenia węchu i smaku, wysypka, wybroczyny na stopach. – wzór
formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Wprowadzenie obowiązku badania temperatury osób wchodzących do strefy parku
maszyn podczas treningów i zawodów przez Komisarza Sanitarnego lub inną
upoważnioną przez klub osobę. Osoby z temperaturą wyższą niż 38 stopni Celsjusza nie
mogą wejść do parku maszyn i uczestniczyć w treningu lub zawodach. W takiej sytuacji
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należy trzykrotnie powtórzyć badanie w odstępach 15 min. Decyzję o wykluczeniu osoby
z uczestnictwa w zawodach podejmuje sędzia zawodów.

Podmiot zarządzający jest uprawniony w szczególności do:
1. żądania wypełnienia formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia
koronawirusem 2019-nCoV przez każdą osobę, która ma uczestniczyć w meczach lub
treningach w jakimkolwiek charakterze,
2. kierowania na badania osób, o których mowa w pkt 1,
3. kierowania na izolację domową, osób o których mowa w pkt 1,
4. wydawania wszelkich decyzji związanych z bezpieczeństwem epidemicznym meczów,
5. wykluczania z uczestnictwa z meczów oraz treningów każdej osoby w związku z ryzykiem
zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
6. wydawania i cofania zgody na uczestniczenie przez każdą osobę w meczach lub
treningach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
7. żądania podania adresu przebywania każdej osoby, która ma uczestniczyć w meczach
lub treningach,
8. dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu,
9. podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie.
Obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach:
1. udzielanie podmiotowi zarządzającemu wszelkich informacji o stanie zdrowia zawodników,
mechaników i klubowych osób funkcyjnych i urzędowych w związku z ryzykiem zakażenia
koronawirusem 2019-nCoV,
2. wyznaczenia Komisarza Sanitarnego,
3. wykonywania postanowień Regulaminu Sanitarnego,
4. wykonania jednolitego oznaczenia stref na obiekcie zgodnie z wytycznymi SE,
5. przeszkolenia osób pracujących i współpracujących z klubem w zakresie podstawowych
zasad bezpieczeństwa epidemicznego w czasie odbywania zawodów i treningów,
6. monitorowanie i informowanie podmiotu zarządzającego o zdrowiu pracowników klubów
oraz współpracowników klubu w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019nCoV,
7. dopilnowanie przesyłania formularza oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia
koronawirusem 2019-nCoV przez zawodników kadry klubu i ich mechaników, lub innych
osób na żądanie podmiotu zarządzającego,
8. zapewnienia rękawiczek i maseczek jednorazowych dla wszystkich osób uczestniczących
w meczu,

-2-

9. natychmiastowe przekazanie podmiotowi zarządzającemu informacji o skierowaniu do
kwarantanny lub izolacji, zawodników kadry klubu i ich mechaników, pracowników lub
współpracowników klubu przez odpowiednie państwowe władze sanitarne,
10. zapewnienia termometrów do mierzenia temperatury przy wejściu do strefy parku maszyn
przed zawodami i treningami,
11. wykonywanie pomiaru temperatury przy wejściu do strefy parku maszyn przed zawodami
i treningami,
12. zapewnienie zawodnikom zagranicznym zakwaterowania na terenie Polski na czas
obowiązkowej kwarantanny.
Obowiązki zawodników uczestniczących w rozgrywkach:
1. przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących
przebywania w miejscach publicznych,
2. podanie na żądanie podmiotu zarządzającego lub klubu miejsca przebywania na terenie
Polski w czasie sezonu,
3. przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej
kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa,
4. natychmiastowe przekazanie klubowi i podmiotowi zarządzającemu informacji o
skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne
(także w stosunku do mechanika),
5. podporządkowanie się poleceniu skierowania na izolację domową przez podmiot
zarządzający (także w stosunku do mechanika),
6. podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa
przez podmiot zarządzający (także w stosunku do mechanika),
7. powstrzymanie się od opuszczania terytorium Polski w czasie, gdy obowiązuje przy
wjeździe na jej terytorium kwarantanna, a także w sytuacji, gdy w kraju docelowym podróży
obowiązuje kwarantanna po wjeździe do tego kraju,
8. codzienne, do odwołania, przesyłanie do podmiotu zarządzającego i klubu za
pośrednictwem Komisarza Sanitarnego formularza oceny medycznej w związku z
ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
9. wskazanie mechaników, którzy będą obsługiwali go na zawodach i zapewnienie, ze będą
oni stosowali się do ustalonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach państwowych
zasad postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
10. powstrzymanie się pomiędzy meczami i treningami od wszelkich aktywności w dużych
grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV,
11. w przypadku każdego wyjazdu zawodnika (także mechaników lub osób z teamu
zawodnika) z Polski, w tym na zawody, w trakcie sezonu, po powrocie będzie on mógł
uczestniczyć w treningach i zawodach wyłącznie po przedstawieniu negatywnego wyniku
wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR – wynik
testu należy przesłać do podmiotu zarządzającego do weryfikacji najpóźniej do momentu
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regulaminowego zgłaszania składu sędziemu zawodów (do momentu zweryfikowania
wyniku badania przez podmiot zarządzający zawodnik, a także mechanik lub osoba z
teamu zawodnika nie mają prawa wstępu do strefy parku maszyn),
12. poinformowanie podmiotu zarządzającego o planowanym wyjeździe zawodnika (także
mechaników lub osób z teamu zawodnika) za granicę (obowiązek przekazywania
informacji o planowanym wyjeździe nie dotyczy wyjazdów na zawody, w których zawodnik
ma wystartować zgodnie z kalendarzem FIM, FIME oraz lig międzynarodowych); w
przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawodnik
(także mechanik lub osoba z teamu zawodnika) zostanie dodatkowo, niezależnie od
konieczności przeprowadzenia testu, o którym mowa w pkt 11, skierowany/a na 14-dniową
izolacje domową i będzie mógł/mogła uczestniczyć w treningach oraz zawodach po jej
zakończeniu, a także po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt
testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR.
Obowiązki dla innych osób (zarówno delegowanych do obsługi zawodów lub treningów
przez klub, jak i podmiot zarządzający) uczestniczących w rozgrywkach:
1. przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu i zaleceń państwowych dotyczących
przebywania w miejscach publicznych,
2. podanie na żądanie podmiotu zarządzającego lub klubu miejsca przebywania na terenie
Polski w czasie sezonu,
3. przebywanie we wskazanym miejscu na terenie Polski podczas obowiązkowej
kwarantanny do czasu wykonania testu na obecność koronawirusa,
4. natychmiastowe przekazanie klubowi i podmiotowi zarządzającemu informacji o
skierowaniu do kwarantanny lub izolacji przez odpowiednie państwowe władze sanitarne,
5. podporządkowanie się poleceniu skierowania na izolację domową przez podmiot
zarządzający,
6. podporządkowanie się skierowaniu do poddania się testom na obecność koronawirusa
przez podmiot zarządzający,
7. na żądanie podmiotu zarządzającego codzienne, do odwołania, przesyłanie do podmiotu
zarządzającego i klubu za pośrednictwem Komisarza Sanitarnego formularza oceny
medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV,
8. powstrzymanie się pomiędzy meczami i treningami od wszelkich aktywności w dużych
grupach osób, co sprzyja kontaktowi z koronawirusem 2019-nCoV,
9. w przypadku każdego wyjazdu osoby z Polski w trakcie sezonu, po powrocie będzie ona
mogła uczestniczyć w treningach i zawodach wyłącznie po przedstawieniu negatywnego
wyniku wykonanego na swój koszt testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR,
– wynik testu należy przesłać do podmiotu zarządzającego do weryfikacji najpóźniej do
momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji na treningu lub zawodach (do momentu
zweryfikowania wyniku badania przez podmiot zarządzający osoba nie ma prawa wstępu
do strefy parku maszyn),
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10. poinformowanie podmiotu zarządzającego o planowanym wyjeździe za granicę
(obowiązek poinformowania o wyjeździe nie dotyczy wyjazdów na zawody, w których
sędzia ma pełnić funkcje zgodnie z kalendarzem FIM, FIME); w przypadku nie dopełnienia
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba zostanie dodatkowo, niezależnie
od konieczności przeprowadzenia testu, o którym mowa w pkt 9, skierowana na 14-dniową
izolacje domową i będzie mogła uczestniczyć w treningach oraz zawodach po jej
zakończeniu, a także po przedstawieniu negatywnego wyniku wykonanego na swój koszt
testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR.
Zasady dotyczące podmiotów trzecich:
1. osoby stanowiące zabezpieczenie medyczne są wyposażone i postępują według
obowiązujących przepisów państwowych,
2. producent sygnału oraz redaktorzy i podwykonawcy tv postępują według własnych
protokołów bezpieczeństwa z tym zastrzeżeniem, że w strefie parku maszyn działają
według przepisów niniejszego regulaminu.
Konsekwencje niestosowania się do wytycznych bezpieczeństwa epidemicznego:
Niestosowanie się do poleceń i nakazów podmiotu zarządzającego przez zawodnika i każdą
inną osobę, a także nie przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu, a w szczególności
nieprzestrzeganie zasad kwarantanny oraz obowiązku codziennego wysyłania formularza
oceny medycznej w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 2019-nCoV będzie
skutkowało wycofaniem przez podmiot zarządzający zgody zawodnikowi oraz każdej innej
osoby na uczestniczenie w rozgrywkach do czasu ponownego przejścia procedury
kwarantanny oraz testu wykonanego na własny koszt.
Komisarz Sanitarny:
1.
2.

3.

4.
5.

Komisarz Sanitarny (KdS) powoływany jest przez klub - organizatora treningu lub
zawodów.
Osoba pełniąca funkcję KdS powinna posiadać podstawową wiedzę na tematy profilaktyki
sanitarnej i postępowania w stanie epidemii według wytycznych Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego.
KdS powinien być obecny na terenie obiektu przez cały czas zawodów i przed zawodami
(nie później niż 6 godzin przed) oraz taki czas po zawodach, który jest niezbędny do
wypełnienia wszystkich obowiązków.
KdS powinien być obecny na terenie obiektu przez cały czas treningów organizowanych
przez klub i przed treningiem (nie później niż 2 godziny przed).
KdS wypełnia swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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6.
7.

8.

KdS ma prawo zwracania uwagi i wydawania wszystkim osobom znajdującym się w
strefach stadionu poleceń wynikających z postanowień niniejszego regulaminu.
Do obowiązków i uprawnień KdS należy w szczególności:
1) kontrola miejsc zamieszkania zawodników, mechaników i osób ze sztabu
szkoleniowego celem prawidłowego przestrzegania zaleceń sanitarnych,
2) koordynacja wysyłania przez zawodników, ich mechaników oraz członków sztabu
szkoleniowego formularzy oceny medycznej,
3) nadzór nad będącymi w kwarantannie przed sezonem zawodnikami i ich
mechanikami,
4) poinformowanie wszystkich osób obecnych na treningu i zawodach o sposobach
bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek ochronnych,
5) kontrola przebywania w poszczególnych strefach wyłącznie osób uprawnionych,
6) kontrola wyposażenia w środki ochronne stref przed treningiem i zawodami zgodnie
z niniejszym regulaminem,
7) bieżący nadzór nad wyposażeniem i zachowaniem osób w zakresie spraw
sanitarnych we wszystkich strefach podczas treningu i zawodów,
8) zgłoszenia sędziemu zawodów osób, które nie wykonują jego poleceń w zakresie
przestrzegania niniejszego regulaminu, a w rażących przypadkach wnioskowanie o
ich usunięcie ze stadionu.
Podmiot zarządzający może zlecić KdS inne obowiązki do wykonania w zakresie
związanym z reżimem sanitarnym.
Prawa i obowiązki Komisarza Sanitarnego:

1. przeprowadzanie i nadzór nad sprawdzeniem temperatury osobom wchodzącym do parku
maszyn,
2. raportowanie uchybień do podmiotu zarządzającego.
Treningi organizowane przez kluby:
Przez cały okres rozgrywek, w zakresie treningów organizowanych przez kluby, bezwzględnie
obowiązują następujące zasady:
1. absolutnie zakazuje się korzystania z szatni w zakresie przebieralni i kąpieli - zakaz
dotyczy wszystkich uczestników: zawodników, mechaników oraz wszystkich pozostałych
osób w jakikolwiek sposób uczestniczących w organizacji treningu,
2. toalety w szatniach mogą być udostępnione do użytkowania pod warunkiem ich
wygrodzenia w sposób uniemożliwiający dostęp do przebieralni i pryszniców,
3. wszystkie pomieszczenia - w tym toalety - używane podczas treningu muszą być
zdezynfekowane przed i po treningu,
4. wszystkie pomieszczenia używane podczas treningu muszą być wyposażone w:
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- pojemniki z płynem dezynfekującym,
- kosze na śmieci,
- pojemniki z mydłem w płynie (dotyczy toalet),
- ręczniki jednorazowe (dotyczy toalet),
5. każdy zawodnik przybywa na trening razem ze swoim mechanikami jednym pojazdem ze
sprzętem, nie więcej niż trzy osoby w pojeździe,
6. sprzęt danego zawodnika musi być transportowany oddzielnie od sprzętu innych
zawodników,
7. przed opuszczeniem miejsca zakwaterowania, zawodnik i mechanik ubierają maseczki
oraz rękawiczki ochronne i tak wyposażeni wsiadają do pojazdu,
8. po przyjeździe na stadion zawodnik we własnym busie przebiera się w odzież
regulaminową, maseczkę / przyłbicę i rękawiczki ochronne,
9. po przyjeździe na stadion mechanik przebiera się w strój drużyny zawodnika oraz zakłada
maseczkę / przyłbicę i rękawiczki ochronne,
10. przez cały trening wszystkie osoby pracują obowiązkowo w maseczkach / przyłbicach i
rękawiczkach ochronnych,
11. zachowanie dystansu 2 metrów w każdej strefie podczas treningu - nie dotyczy sytuacji
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, np. pomiędzy zawodnikami na
torze, pomiędzy mechanikiem i zawodnikiem w sytuacji pracy przy sprzęcie, itp., jak
również wstępu mechaników na tor, podczas poprawy sprzętu przed biegiem, czy
transportu motocykla po upadku,
12. promowanie i stosowanie zasad prewencyjnych: częste mycie lub dezynfekowanie rąk,
zachowanie dystansu,
13. zakaz organizowania treningów w jakiejkolwiek formie z zawodnikami innych klubów,
14. uprawnienie do czasowego przebywania w danej strefie oznacza, że osoba może
przebywać w strefie tylko w czasie wykonywania obowiązków wynikających z zaistniałego
zdarzenia w trakcie zawodów, a następnie wraca do strefy, w której wykonuje swoje
obowiązki – osoby przebywające w danej strefie czasowo nie są wliczane do maksymalnej
pojemności danej strefy,
15. od momentu przyjazdu na stadion pierwszego zawodnika uczestniczącego w treningu
przez cały czas jego trwania oraz do opuszczenia parku maszyn przez ostatniego
zawodnika uczestniczącego w treningu, w strefie parku maszyn mogą przebywać
wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką
PCR. Aktualna lista osób jest prowadzona przez koordynatora sanitarnego SE.
Strefy dla treningów:
1.
2.
3.
4.

Strefa parku maszyn.
Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa.
Strefa parku technicznego.
Strefa trybun.
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1. Strefa parku maszyn.
Dostęp do tej strefy jest ograniczony do maksymalnie 50 osób, w tym min.:
zawodnicy klubu biorący udział w treningu,
mechanicy zawodników biorących udział w treningu,
trener,
fizjoterapeuta,
Komisarz Sanitarny,
elektryk,
obsługa bramy parkingu (1 osoba),
obsługa metanolu (1 osoba),
mechanik klubowy (1 osoba),
oraz czasowo:
lekarz lub ratownik medyczny,
fotoreporter klubowy.
Przy wejściu do strefy parku maszyn każda osoba wchodząca do strefy musi poddać się
badaniu temperatury ciała.
Przy każdym wejściu do strefy parku maszyn umiejscowione będą 2 pojemniki z płynem
dezynfekującym. Każda osoba przemieszczająca się pomiędzy strefami dezynfekuje ręce
płynem dezynfekującym.
Wydzielone stanowiska zawodników muszą być rozstawione w odstępach co najmniej 2
metrów od siebie.
Każde stanowisko zawodnika musi być wyposażone w pojemnik z płynem dezynfekującym,
pojemnik na śmieci oraz jednorazowe ręczniki do przecierania twarzy.
Zawodnik i jego team – mechanicy – podczas treningu i zawodów przebywają razem w
indywidualnym boksie zawodnika z zachowaniem odległości 2 m od innych teamów.
Motocykle używane podczas treningu muszą być zdezynfekowane przed i po treningu.
Niezbędne narzędzia używane przez mechaników i zawodników muszą być zdezynfekowane
przed i po treningu.
Obowiązkowa procedura tankowania metanolu:
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1) mechanik - zachowując odstęp od innych uczestników - podprowadza motocykl i
odkręca nakrętkę zbiornika,
2) osoba obsługująca stanowisko metanolu wlewa paliwo,
3) mechanik zakręca zbiornik i udaje się wraz z motocyklem do swojego boksu.
Mechanikom i zawodnikom zabrania się samodzielnego nalewania metanolu. Podczas
tankowania, przy stanowisku do tankowania mogą przebywać wyłącznie 2 osoby.
W gabinecie lekarskim podczas oględzin lub udzielania pomocy medycznej mogą przebywać
tylko służby medyczne i poszkodowana osoba.
W pomieszczeniu warsztatowym mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
2. Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa.
Podczas treningów na torze żużlowym i wewnątrz toru będzie mogło znajdować się:
do czterech zawodników w tym samym czasie,
obsługa maszyny startowej (2 osoby),
trenerzy,
lekarz lub ratownik medyczny,
oraz czasowo:
Komisarz Sanitarny,
fotoreporter klubowy.
Osoby przebywające wewnątrz toru zachowują dystans 2 m pomiędzy sobą.
3. Strefa parku technicznego.
Strefa parku technicznego służy do lokalizacji maszyn używanych do konserwacji toru oraz
ambulansów zabezpieczenia medycznego treningu.
Osoby uprawnione do przebywania w strefie parku technicznego:
toromistrz,
kierowca ciągnika,
kierowca polewaczki,
załogi ambulansów,
oraz czasowo:
Komisarz Sanitarny.
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Strefa parku technicznego musi być wyposażona w pojemnik z płynem dezynfekującym oraz
kosz na śmieci.
Osoby stanowiące zabezpieczenie medyczne treningu mają prawo do wjazdu na tor i do parku
maszyn w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej zawodnikowi, który uległ wypadkowi
w czasie treningu.
Służby medyczne będą zaopatrzone w środki ochrony osobistej określone w wytycznych dla
ratownictwa medycznego w czasie stanu epidemii, minimum maseczka i rękawiczki ochronne.
Pozostałe osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie:
1. nie mają dostępu do innych stref z wyjątkiem wyjazdu na tor w pojazdach konserwacji
toru lub w celu naprawy bandy wokół toru,
2. muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne,
3. wchodzą na stadion osobnym wydzielonym wejściem i mają obowiązek dezynfekcji rąk
płynem dezynfekującym,
4. zachowują dystans 2 m pomiędzy sobą.
W przypadku zmiany kierowcy pojazdu - ciągnika lub polewaczki, kierowca przed wstępem do
pojazdu ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.
4. Strefa trybun.
Osoby uprawnione do przebywania wydzielonej strefie dla prasy w strefie trybun:
dziennikarze/fotoreporterzy – do 5 osób (do 20 osób w przypadku meczów rozgrywanych z
udziałem publiczności).
Wydzielona strefa dla prasy będzie podlegała poniższym rygorom:
1. każde miejsce prasowe będzie oddzielone od siebie o co najmniej 2 m,
2. osoby przebywające w tej strefie nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów,
3. osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie będą zaopatrzone w maseczki i
rękawiczki ochronne,
4. osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie wchodzą na stadion osobnym
wydzielonym wejściem, przy którym będą miały obowiązek dezynfekcji rąk płynem
dezynfekującym.
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Krzyżowanie się osób w strefach podczas treningu:
W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, kilka wyznaczonych osób funkcyjnych
może mieć konieczność czasowo przemieścić się do innej strefy z uwagi na charakter
wykonywanych obowiązków lub w celu reakcji na zdarzenie podczas treningu.
Uprawnieni do poruszania się pomiędzy strefami:
1.

Komisarz Sanitarny:
- Strefa parku maszyn,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa parku technicznego.

2.

osoby funkcyjne z parku technicznego:
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa - wyłącznie w pojazdach
konserwacji toru lub w celu naprawy bandy wokół toru.

3.

ambulans zabezpieczenia medycznego wyłącznie w przypadku
zaopatrzenia medycznego zawodników:
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa parku maszyn.

konieczności

Mecze:
Mecze mogą odbywać się z udziałem publiczności, w ograniczonej liczbie, zgodnie z
przepisami państwowymi.
Każdy mecz będzie obsługiwany przez niezbędną do obsługi wydarzenia ekipę osobową
zgłoszoną do SE, przeszkoloną w zakresie reżimu sanitarnego i wyposażoną w podstawowe
środki ochrony osobistej przez klub organizatora.
Na czas meczu, na obiekcie zostaną wydzielone nie krzyżujące się strefy.
Przez cały okres rozgrywek bezwzględnie obowiązują następujące zasady:
1. absolutnie zakazuje się korzystania z szatni w zakresie przebieralni i kąpieli - zakaz
dotyczy wszystkich uczestników: zawodników, członków ekip zawodników, osób
urzędowych i funkcyjnych oraz wszystkich pozostałych osób w jakikolwiek sposób
uczestniczących w organizacji zawodów,
2. toalety w szatniach mogą być udostępnione do użytkowania pod warunkiem ich
wygrodzenia w sposób uniemożliwiający dostęp do przebieralni i pryszniców,
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3. wszystkie pomieszczenia - w tym toalety - używane podczas meczu muszą być
zdezynfekowane przed i po meczu,
4. wszystkie pomieszczenia używane podczas meczu muszą być wyposażone w:
- pojemniki z płynem dezynfekującym,
- kosze na śmieci,
- pojemniki z mydłem w płynie (dotyczy toalet),
- ręczniki jednorazowe (dotyczy toalet),
5. z uwagi na ograniczenie liczby osób w strefach, zawodnikowi przysługuje do dwóch
mechaników,
6. każdy zawodnik przybywa na mecz razem ze swoim mechanikami jednym pojazdem ze
sprzętem, nie więcej niż trzy osoby w pojeździe, wstęp na obiekt mają wyłącznie osoby
przyjeżdżające we własnym pojeździe, zabrania się wchodzenia członków ekipy gości i
gospodarzy indywidualnie na obiekt poza pojazdem,
7. sprzęt danego zawodnika musi być transportowany oddzielnie od sprzętu innych
zawodników,
8. przed opuszczeniem miejsca zakwaterowania, zawodnik i mechanicy ubierają maseczki
oraz rękawiczki ochronne i tak wyposażeni wsiadają do pojazdu,
9. po przyjeździe na stadion zawodnik we własnym busie przebiera się w odzież
regulaminową, maseczkę / przyłbicę i rękawiczki ochronne,
10. po przyjeździe na stadion mechanik przebiera się w strój drużyny zawodnika oraz zakłada
maseczkę / przyłbicę i rękawiczki ochronne,
11. przez całe zawody mechanicy pracują obowiązkowo w maseczkach / przyłbicach i
rękawiczkach ochronnych,
12. każdy członek sztabu szkoleniowego oraz każda osoba funkcyjna i urzędowa przyjeżdża
z miejsca zakwaterowania własnym transportem samochodowym,
13. przed opuszczeniem miejsca zakwaterowania, każda osoba z teamu szkoleniowego oraz
każda osoba funkcyjna i urzędowa ubiera maseczkę i rękawiczki ochronne i tak
wyposażona wsiada do pojazdu,
14. po przyjeździe na obiekt, każdy członek sztabu szkoleniowego oraz każda osoba funkcyjna
i urzędowa ubiera maseczkę i rękawiczki ochronne,
15. po przyjeździe na obiekt, przy wejściu, każdej osobie jest wydawany identyfikator na
podstawie listy imiennej przesłanej przez drużynę gości oraz telewizję za pośrednictwem
SE – organizator jest uprawniony do legitymowania wchodzących osób celem
potwierdzenia tożsamości
16. zakazuje się wyjazdu zawodników na tor po zakończeniu meczu,
17. zachowanie dystansu 2 metrów w każdej strefie podczas meczu - nie dotyczy sytuacji
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, np. pomiędzy zawodnikami na
torze, pomiędzy mechanikiem i zawodnikiem w sytuacji pracy przy sprzęcie, itp., jak
również wstępu mechaników na tor, podczas poprawy sprzętu przed biegiem, czy
transportu motocykla po upadku,
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18. promowanie i stosowanie zasad prewencyjnych: częste mycie lub dezynfekowanie rąk,
zachowanie dystansu,
19. uprawnienie do czasowego przebywania w danej strefie oznacza, że osoba może
przebywać w strefie tylko w czasie wykonywania obowiązków wynikających z zaistniałego
zdarzenia w trakcie zawodów, a następnie wraca do strefy, w której wykonuje swoje
obowiązki – osoby przebywające w danej strefie czasowo nie są wliczane do maksymalnej
pojemności danej strefy.
PODZIAŁ STADIONU NA STREFY
Na czas meczu obiekt żużlowy jest podzielony na strefy. Ze względu na swoją specyfikę, obiekt
może mieć wydzielone niezależne strefy, w których nie będzie gromadzić się w jednym
momencie więcej niż 150 osób – nie dotyczy strefy trybun oraz strefy wozów transmisyjnych.
Strefy dla zawodów:
1. Strefa parku maszyn (min. 1000 m2) – do 70 osób.
2. Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa (min. 12000 m2) – do 20
osób.
3. Strefa wieży sędziowskiej – do 20 osób.
4. Strefa parku technicznego (min. 500 m2) – do 20 osób.
5. Strefa trybun– do 30 osób związanych z organizacją meczu.
6. Strefa wozów transmisyjnych – do 40 osób.
1. Strefa parku maszyn.
Strefa parku maszyn stanowi parking dla busów zawodników/mechaników i sztabów
szkoleniowych oraz jest miejscem, gdzie w trakcie zawodów przebywają zawodnicy, teamy
szkoleniowe oraz osoby funkcyjne niezbędne do obsługi technicznej zawodów. Dostęp do tej
strefy jest ograniczony do ścisłego grona osób - nie więcej niż 70 w tym:
kierownik zawodów,
komisarz toru,
kierownik parku maszyn,
kierownik drużyny gospodarzy,
trener drużyny gospodarzy,
menedżer drużyny gospodarzy,
fizjoterapeuta drużyny gospodarzy,
kierownik drużyny gości,
trener drużyny gości,
menedżer drużyny gości,
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fizjoterapeuta drużyny gości,
lekarz drużyny gości,
Komisarz Sanitarny,
obsługa bramy parkingu (1 osoba),
obsługa metanolu (1 osoba),
zawodnicy gospodarzy (8 osób),
teamy drużyny gospodarzy (16 osób),
zawodnicy gości (8 osób),
teamy drużyny gości (16 osób),
realizacja tv (4 osoby),
przedstawiciel klubu organizatora/prezes zarządu klubu organizatora,
prezes zarządu klubu drużyny gości,
komisarz techniczny
oraz czasowo:
sędzia zawodów,
lekarz zawodów,
załogi ambulansów,
fotoreporter,
sekretarz zawodów,
Przewodniczący Jury Zawodów / Delegat SE.
Przy wejściu do strefy parku maszyn każda osoba wchodząca do strefy musi poddać się
badaniu temperatury ciała.
Przy każdym wejściu do strefy parku maszyn umiejscowione będą 2 pojemniki z płynem
dezynfekującym. Każda osoba przemieszczająca się pomiędzy strefami dezynfekuje ręce
płynem dezynfekującym.
Wydzielone stanowiska zawodników muszą być rozstawione w odstępach co najmniej 2
metrów od siebie.
Wydzielone strefy drużyn muszą być od siebie trwale oddzielone.
Każde stanowisko zawodnika musi być wyposażone w pojemnik z płynem dezynfekującym,
pojemnik na śmieci oraz jednorazowe ręczniki do przecierania twarzy.
Zawodnik i jego team - mechanicy - podczas treningu i zawodów przebywają razem w
indywidualnym boksie zawodnika z zachowaniem odległości 2 m od innych teamów.
Motocykle używane podczas meczu muszą być zdezynfekowane przed i po meczu.
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Niezbędne narzędzia używane przez mechaników i zawodników muszą być zdezynfekowane
przed i po meczu.
Podczas narad trenera z zawodnikami musi być zachowany dystans 2 m pomiędzy
uczestnikami narady.
Na podestach do oglądania zawodów znajdujące się tam osoby muszą zachować dystans 2
metrów między sobą.
W przypadku korzystania do oglądania zawodów z wydzielonych części widowni przy tunelu
parku maszyn, muszą być przygotowane dwie strefy po przeciwległych stronach tunelu (po
jednej dla każdej z drużyn), każda musi mieć powierzchnię minimum 24 m2, w każdej z nich
może jednocześnie przebywać nie więcej niż 6 osób z danej drużyny. Dodatkowo po obu
stronach parku maszyn musi zostać wyznaczona min. 10 metrowa strefa buforowa obejmująca
strefę trybun, uniemożliwiająca dostęp i poruszanie się w tej strefie widzów oraz osób
postronnych.
Budka telefoniczna musi być wyposażona w pojemnik z płynem dezynfekującym.
W budce telefonicznej może przebywać wyłącznie jedna osoba i tylko podczas prowadzenia
rozmowy telefonicznej. Po wejściu do budki telefonicznej każda osoba musi zdezynfekować
ręce. Podczas rozmów telefonicznych budka musi być otwarta.
Obowiązkowa procedura tankowania metanolu:
1. mechanik - zachowując odstęp od innych uczestników - podprowadza motocykl i
odkręca nakrętkę zbiornika,
2. osoba obsługująca stanowisko metanolu wlewa paliwo,
3. mechanik zakręca zbiornik i udaje się wraz z motocyklem do swojego boksu.
Mechanikom i zawodnikom zabrania się samodzielnego nalewania metanolu. Podczas
tankowania, przy stanowisku do tankowania mogą przebywać wyłącznie 2 osoby.
Biuro zawodów nie może znajdować się w pomieszczeniu w budynku klubowym
ogólnodostępnym poza wyznaczonymi strefami. W takim przypadku należy uzgodnić z SE
alternatywne miejsce na biuro zawodów w strefie parku maszyn lub wieży sędziowskiej.
Od 6 godzin przed zawodami oraz przez cały czas trwania zawodów w strefie parku maszyn
mogą przebywać wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na COVID19 metodą
genetyczną, techniką PCR. Aktualna lista osób jest prowadzona przez koordynatora
sanitarnego SE.
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Od 6 godzin przed zawodami, stosując zapisy sanitarne niniejszego regulaminu, dostęp do
strefy parku maszyn mają osoby urzędowe PZM/SE, osoby funkcyjne organizatora zawodów,
osoby funkcyjne drużyn oraz obsługa TV. Zawodnicy obu drużyn oraz ich teamy mają dostęp
od 3 godzin przed zawodami.
W biurze zawodów jednocześnie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby: sędzia
zawodów, kierownik zawodów i kierownicy drużyn. Osoby te muszą mieć na sobie maseczki i
rękawiczki ochronne. Jeżeli powierzchnia biura zawodów na to pozwala, należy zachować
dystans 2 m pomiędzy osobami.
W gabinecie lekarskim podczas oględzin lub udzielania pomocy medycznej mogą przebywać
tylko służby medyczne i poszkodowana osoba.
W przypadku protestu na pojemność silnika, w pomieszczeniu warsztatowym, w którym
wykonuje się demontaż silnika do pomiaru pojemności mogą przebywać maksymalnie 2
osoby.
Osoby oglądające zawody w mix zone TV muszą zachować 2 metrowy dystans między sobą.
Kierownik drużyny, przed przyczepieniem magnesów z nazwiskami na tablicy do biegów
nominowanych, musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
Redaktor telewizyjny przeprowadzający wywiady z zawodnikami na tle ścianki będzie zadawał
pytania z odległości 2 m np. przy użyciu mikrofonu na statywie.
Wywiady z zawodnikami po meczu w mix zone TV należy przeprowadzać z zachowaniem
dystansu 2 m pomiędzy osobami znajdującymi się w mix zone TV.
Po zawodach park maszyn opuszczają niezwłocznie - w kolejności:
- po zakończeniu meczu zawodnicy oraz teamy obu drużyn ze sprzętem,
- po zakończeniu konferencji prasowej TV zawodnicy, którzy zakończyli udzielanie wywiadów
w Mix Zonie TV wraz z teamami.
Do momentu opuszczenia parku maszyn przez wszystkie osoby wchodzące w skład obu
drużyn, do parku maszyn nie mają wstępu jakiekolwiek osoby nieuprawnione, w szczególności
osoby bez negatywnego wyniku testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR.
Po zakończeniu konferencji prasowej TV w parku maszyn rozpoczynają się demontaże
sprzętu TV prowadzone przez osoby z obsługi TV z negatywnym wynikiem testu na COVID19
metodą genetyczną, techniką PCR.
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Po zakończeniu demontaży sprzętu TV i opuszczenia parku maszyn przez wszystkie osoby
wchodzące w skład obu drużyn rozpoczynają się demontaże organizatora.
2. Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa.
Na płycie wewnątrz toru przebywają na stałe osoby związane z sygnalizacją i obsługą biegu
żużlowego w łącznej liczbie nie więcej niż 20 osób, w tym:
kierownik startu,
pomocnik kierownika startu,
podprowadzające (5 osób),
lekarz zawodów,
ratownicy medyczni (2 osoby),
wirażowi (6 osób),
realizacja tv (3 osoby),
oraz czasowo:
sędzia zawodów,
Komisarz Sanitarny,
lekarz drużyny gości,
komisarz toru,
fotoreporter,
osoby prezentujące baner reklamowy (2 osoby),
zamiennie trener lub kierownik drużyny każdej z drużyn,
mechanicy zawodników,
obsługa toru – zwożenie sprzętu po upadku,
przedstawiciel organizatora/prezes zarządu klubu organizatora,
Przewodniczący Jury Zawodów/Delegat SE.
W czasie do 10 minut przed początkiem próby toru zezwala się na przebywanie na torze
zawodników drużyn z jednym mechanikiem z teamu każdego zawodnika wraz z trenerem (tzw.
„obchód toru”) - każda drużyna oddzielnie - pod warunkiem, że zawodnicy, mechanicy oraz
trener są ubrani w maseczki ochronne / przyłbice i rękawiczki oraz zachowany jest dystans 2
m pomiędzy zawodnikami.
Wszystkie osoby na płycie muszą być wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne.
Odległości pomiędzy osobami wynoszą minimum 2 metry.
Na płycie wewnątrz toru może znajdować się dwóch operatorów kamer i technik TV telewizji
transmitującej zawody.
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Wejście na płytę wewnątrz toru odbywa się osobnym wejściem.
Na stanowisku kierownika startu musi znajdować się pojemnik z płynem dezynfekującym.
Przed użyciem telefonu znajdującego się na stanowisku kierownika startu należy
zdezynfekować ręce.
Osoby pracujące na płycie wewnątrz toru nie przechodzą przez park maszyn (z wyjątkiem
tych, którzy mają prawo przebywać w parku maszyn).
Nie zezwala się na wychodzenie zawodników, ich mechaników oraz osób ze sztabu
szkoleniowego do publiczności po zawodach.
3. Strefa wieży sędziowskiej.
Osoby uprawnione do przebywania w tej strefie w łącznej liczbie do 20 osób, w tym:
sędzia zawodów,
chronometrażysta,
sekretarz zawodów,
spiker,
DJ,
obsługa telebimu,
redaktor SE,
4 osoby tv,
operator kamery,
sprawozdawcy radiowi (do 3 osób),
elektryk,
oraz czasowo:
Przewodniczący Jury Zawodów/Delegat SE.
Miejsca wykonywania zadań osób urzędowych muszą być oddalone od siebie o minimum 2
metry lub oddzielone płytami pleksi.
Strefa wieży sędziowskiej musi być zaopatrzona w płyn dezynfekujący do rąk oraz kosz na
śmieci.
Osoby pracujące w bezpośrednim otoczeniu sędziego zawodów muszą posiadać negatywny
wynikiem testu na COVID19 metodą genetyczną, techniką PCR. Każdorazowo o skierowaniu
takich osób na test decyduje podmiot zarządzający biorąc pod uwagę specyfikę danego
obiektu.
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Osoby pracujące w tej strefie (nie dotyczy sędziego i sekretarza zawodów) wchodzą na stadion
osobnym wydzielonym wejściem, przy którym będą miały obowiązek dezynfekcji rąk płynem
dezynfekującym.
Osoby pracujące w tej strefie nie przechodzą przez park maszyn (z wyjątkiem sędziego
zawodów i sekretarza zawodów).
Osoby pracujące na wieży sędziowskiej nie mają wstępu w czasie zawodów do strefy parku
maszyn oraz na płytę wewnątrz toru (z wyjątkiem sędziego zawodów).
Wszystkie osoby muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne.
Pulpit sędziego oraz wszelkie urządzenia w pomieszczeniu sędziego powinny być dodatkowo
zdezynfekowane po zakończeniu montaży sprzętu przez TV tj. na min. na dwie godziny przed
godziną rozpoczęcia zawodów.
4. Strefa parku technicznego.
Strefa parku technicznego służy do lokalizacji maszyn używanych do konserwacji toru w
przerwach pomiędzy wyścigami oraz ambulansów zabezpieczenia medycznego zawodów.
Osoby uprawnione do przebywania w strefie parku technicznego w łącznej liczbie do 20 osób,
w tym:
toromistrz,
kierowca ciągnika,
kierowca polewaczki,
ekipa do naprawy bandy (4 osoby),
załogi ambulansów (9 osób),
oraz czasowo:
Komisarz Sanitarny,
komisarz toru,
kierownik zawodów,
sędzia zawodów,
przedstawiciel organizatora/prezes zarządu klubu organizatora,
Przewodniczący Jury Zawodów/Delegat SE.
Strefa parku technicznego musi być wyposażona w pojemnik z płynem dezynfekującym oraz
kosz na śmieci.
Osoby stanowiące zabezpieczenie medyczne zawodów - w postaci obsady dwóch (trzech w
przypadku meczów z udziałem publiczności) ambulansów typu „S” - mają prawo podczas
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zawodów i treningu do wjazdu na tor i do parku maszyn w celu udzielenia niezbędnej pomocy
medycznej zawodnikowi, który uległ wypadkowi w czasie wyścigu lub treningu.
Służby medyczne będą zaopatrzone w środki ochrony osobistej określone w wytycznych dla
ratownictwa medycznego w czasie stanu epidemii, minimum maseczka i rękawiczki ochronne.
Pozostałe osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie:
1. nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów z wyjątkiem wyjazdu na tor w
pojazdach konserwacji toru lub w celu naprawy bandy wokół toru,
2. muszą być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne,
3. wchodzą na stadion osobnym wydzielonym wejściem i mają obowiązek dezynfekcji rąk
płynem dezynfekującym,
4. nie mają styczności z osobami przebywającymi w innych strefach,
5. zachowują dystans 2 m pomiędzy sobą.
W przypadku zmiany kierowcy pojazdu - ciągnika lub polewaczki, kierowca przed wstępem do
pojazdu ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.
5. Strefa trybun.
Osoby uprawnione do przebywania w strefie trybun w łącznej liczbie do 30 osób (50 w
przypadku meczów rozgrywanych z udziałem publiczności) związanych z organizacją meczu,
w tym:
realizacja tv (20 osób),
dziennikarze (do 5 osób lub 20 osób w przypadku meczów rozgrywanych z udziałem
publiczności),
oraz czasowo:
Komisarz Sanitarny,
fotoreporter,
przedstawiciel organizatora/prezes klubu organizatora
oraz w strefie trybun publiczność w liczbie zgodnej z przepisami państwowymi.
W strefie trybun, pod wieżą sędziowską, będą znajdowały się kamery oraz operatorzy kamer
wykorzystywanych do transmisji, a także telewizyjne studio stołkowe (studio komentatorskie
może być na wieży sędziowskiej). Stanowiska pracy muszą być oddalone od siebie o minimum
2 metry.
Osoby pracujące w tej strefie nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów.
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Osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie muszą być zaopatrzone w maseczki i
rękawiczki ochronne.
Osoby pracujące w tej strefie będą wchodziły na stadion osobnym wydzielonym wejściem,
przy którym będą miały obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.
Opcjonalnie istnieje możliwość wydzielenia poza sektorem zlokalizowanym pod wieżą
sędziowską strefy dla prasy o pojemności do 5 osób:
1. każde miejsce prasowe będzie oddzielone od siebie o co najmniej 5 m,
2. osoby przebywające w tej strefie nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów,
3. osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie będą zaopatrzone w maseczki i
rękawiczki ochronne,
4. osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie wchodzą na stadion osobnym
wydzielonym wejściem, przy którym będą miały obowiązek dezynfekcji rąk płynem
dezynfekującym.
W strefie trybun mogą zostać udostępnione miejsca dla publiczności w liczbie zgodnej z
przepisami państwowymi. Szczegółowe zapisy dotyczące organizacji wejść, przebywania i
zabezpieczenia sanitarnego meczów z udziałem publiczności zawarte są w Załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu.
6. Strefa wozów transmisyjnych.
W strefie wozów transmisyjnych będą umiejscowione środki techniczne umożliwiające
przeprowadzenie transmisji telewizyjnej.
W strefie wozów transmisyjnych będzie pracowało maksymalnie do 40 osób.
Stanowiska pracy będą oddalone od siebie o minimum 2 metry.
Osoby przebywające w tej strefie nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów.
Osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie będą zaopatrzone w maseczki i rękawiczki
ochronne, a także będą wchodziły na stadion osobnym wydzielonym wejściem, przy którym
będą miały obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.
Ochrona obiektu:
Pracownicy wynajętej służby ochrony będą zabezpieczali obiekt sportowy przed dostępem do
niego osób nieuprawnionych.
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Rozstawienie służb będzie zależne od specyfiki obiektu głównie przy ogrodzeniu zewnętrznym
oraz wejściach na poszczególne strefy. Plan rozstawienia służb powinien być uzgodniony z
SE.
Stanowiska pracy będą oddalone od siebie o minimum 2 metry.
Osoby z ochrony nie będą miały dostępu do innych stref w czasie zawodów.
Osoby wykonujące swoje obowiązki będą zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne.
W przypadku konieczności wejścia na stadion, wejście będzie odbywało w osobnym
wydzielonym miejscu, przy którym osoby wchodzące będą miały obowiązek dezynfekcji rąk
płynem dezynfekującym.
Krzyżowanie się osób w strefach:
W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, kilka wyznaczonych osób urzędowych
oraz funkcyjnych może mieć konieczność czasowo przemieścić się do innej strefy z uwagi na
charakter wykonywanych obowiązków lub w celu reakcji na zdarzenie podczas zawodów.
Uprawnieni do poruszania się pomiędzy strefami:
a.
sędzia zawodów:
- Strefa parku maszyn,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa wieży sędziowskiej,
- Strefa parku technicznego,
b.

Komisarz Sanitarny
- Strefa parku maszyn,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa trybun,
- Strefa parku technicznego,
- Strefa wieżyczki sędziowskiej,

c.

komisarz toru:
- Strefa parku maszyn,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa parku technicznego,

d.

kierownik zawodów:
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- Strefa parku maszyn,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa parku technicznego,
e.

osoby funkcyjne z parku technicznego:
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa - wyłącznie w pojazdach
konserwacji toru lub w celu naprawy bandy wokół toru,

f.

ambulanse zabezpieczenia medycznego wyłącznie w przypadku konieczności
zaopatrzenia medycznego zawodników:
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa parku maszyn,

g.

technik transmisji telewizyjnej:
- Strefa parku maszyn,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa trybun,
- Strefa wieżyczki sędziowskiej,

h.

Przewodniczący Jury Zawodów/Delegat SE
- Strefa parku maszyn,
- Strefa wieżyczki sędziowskiej,
- Strefa toru i płyty wewnątrz toru oraz pasa bezpieczeństwa,
- Strefa parku technicznego.
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Wizualizacja stref meczowych i treningowych:

Załączniki:
Załącznik nr 1: Wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem
publiczności.
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