
ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW  KOLARSKICH  

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI 

  

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.  

 

ORGANIZACJA SYSTEMU ZGŁOSZEŃ I OBSŁUGI ZAWODNIKÓW 

 ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW 

• Zgłoszenia na wyścig odbędą  się WYŁĄCZNIE w systemie elektronicznym 

poprzez adres p.gniady3073@wsosp.edu.pl  Istnieje całkowity zakaz 

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

BIURO ZAWODÓW 

• Organizator  zabezpieczy miejsce pracy biura zawodów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 

pracującymi tam osobami; 
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• całkowity zakaz przebywania innych osób z zewnątrz w pomieszczeniu biura 

zawodów. 

OPŁATY STARTOWE 

• Płatności za udział w zawodach sportowych można dokonać tylko w formie 

elektronicznej. 

ORGANIZACJA ZAWODÓW 

• Wyścigi organizowane są bez udziału publiczności; 

• osobami upoważnionymi do wejścia na teren zawodów są wyłącznie 

uczestnicy zawodów, obsługa sędziowska i obsługa zawodów  

STREFA STARTU / STREFA KONTROLI SPRZĘTU 

• W strefie startu mogą przebywać wyłącznie zawodnicy; 

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

dotyczy zawodników po zakończeniu rozgrzewki); 

• obsługa zawodników będzie ograniczać swoją obecność w strefie startu do 

minimum.  

STREFA METY 

• W strefie mety mogą przebywać wyłącznie zawodnicy; 

• osoby przebywające w strefie mety muszą mieć zakryte usta i nos.  

DEKORACJE 

• Na podium będą mogli przebywać tylko zawodnicy dekorowani i maksymalnie 

trzy osoby wręczające nagrody.  

• wszystkie osoby na podium muszą mieć zakryte usta i nos.  

W sprawach nie ujętych w niniejszym dokumencie 

obowiązują przepisy i wytyczne Ministerstwa Zdrowia. 

 

 

 

  


