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  L.dz.04/05/2021                                                                                                                    Warszawa 2021-05-16 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

 w XXVII Otwartych Mistrzostwach Polski Wushu Kungfu 

12-13 czerwca 2021 r., Warszawa 

 

1. Na terenie budynku wszystkich uczestników obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych 
zasłaniających usta oraz nos zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

2. Wszyscy uczestnicy muszą złożyć oświadczenie uczestnika Mistrzostw, które zostało 
rozszerzone o wymagane prawnie oświetlenie związane z epidemią SARS-COV-2.  
Oświadczenie to winne zostać podpisane max 48 h przed rozpoczęciem Mistrzostw.  

3. Drużyny wchodzą na halę sportową wyznaczonym wejściem i będą miały wykonany pomiar 
temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.  

4. Przy wejściu na halę sportową znajdują się również środki do dezynfekcji rąk. Każda wchodząca 
osoba zobowiązana jest do wykonania dezynfekcji rąk. 

5. Wejście na halę sportową będzie możliwy tylko i wyłącznie dla osób zdrowych, nie mających 
również żadnych objawów sugerujących infekcję Sars Cov-2 (kaszel, katar, podwyższona 
temperatura ciała powyżej 38oC, ból głowy itp.), a osoby z powyższymi objawami zostaną 
poddane izolacji w oddzielnym  pomieszczeniu. Zostaną też wdrożone osobne procedury 
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Sars-Cov-2.  

6. Na halę wchodzą sędziowie, zawodnicy, trenerzy i opiekunowie z identyfikatorami określającymi 
numer sesji, podczas której starują, tj: sesja I, II, III,IV. 

7. Po zakończeniu danej sesji uczestnicy opuszczają halę i będą wpuszczani uczestnicy kolejnej sesji. 
Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę przedstawicieli klubu.  

8. Kluby mają obowiązek zgłosić liczbę osób wchodzących w skład drużyny w celu przygotowania 
odpowiedniej liczby identyfikatorów. Osoby nie posiadające identyfikatora (tj., nie zgłoszone) nie 
będą mogły wejść na teren hali sportowej. 

9. Zawodnicy i trenerzy mogą przebywać na hali bez masek podczas przygotowania do startu  
w strefie startowej. 

10. Drużyny po wejściu na halę sportową zobowiązane są przejść na wyznaczony sektor na trybunach 
znajdujących się na hali sportowej. 

11. Zawodnicy wchodzą na platformę startową przez specjalnie wyznaczoną strefę startową po 
wezwaniu sędziego technicznego. 

12. W konkurencji walk sanda/qingda obowiązkowe jest dezynfekowanie sprzętu ochronnego,  
tj: rękawice, kask, pancerz, ochraniacze na nogi przed każdym startem zawodnika. 

13. Po zakończeniu każdej sesji drużyny opuszczają teren hali sportowej.  
14. Rejestrację drużyn i wszystkie  sprawy związane z udziałem w zawodach dokonują 

wyłącznie kierownicy drużyn.  
15. Podczas ważenia drużyny zgłaszają się w kolejności wezwania przez sędziego głównego zawodów 

uczestniczącego w rejestracji. 
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16. Podczas rejestracji, gdy jest to możliwe, zalecamy zachowanie około 1,5 m dystansu od osób 
obsługujących. 

17. Prosimy o dokonywanie płatności za startowe, hotel i licencje w formie bezgotówkowej  
tj., przelewem na konto PZ Wushu. W indywidualnych przypadkach będzie możliwość wpłaty 
gotówkowej podczas rejestracji. 

18. Dokumenty potrzebne podczas rejestracji: 
- oświadczenia wszystkich uczestników zgłoszonych przez klub, 
- ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia na okres zawodów dla wszystkich zawodników, 
- zaświadczenia lekarskie o zdolności do udziału w zawodach dla wszystkich zawodników, 
- legitymacje członkowskie z wpisaną licencją na 2021 rok, zdjęciem i podpisem (w przypadku 

klubów członkowskich), 
- wydruk z potwierdzeniem zgłoszenia w systemu elektronicznym 
- potwierdzenie przelewu dokonanych opłat 
 

UWAGA!:  
1. Podczas ważenia zawodnicy muszą posiadać jeden z dokumentów ze zdjęciem potwierdzający dane 

osobowe, tj: legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport. 
2. Prosimy o zabranie zaświadczenia wydanego przez PZ Wushu z potwierdzeniem licencji na 2021 

rok, w przypadku jeśli zawodnik nie posiada legitymacji członkowskiej lub nie posiada 
aktualnego wpisu z potwierdzeniem licencji na 2021 rok. 

 
19. Prosimy o nie zgłaszanie na zawody uczestników, którzy: 

              - mają temperaturę ciała 38oC i więcej, 
              - mają objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 
              - są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 
              - zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 
              - w okresie krótszym niż 14 dni od daty zawodów były poddane izolacji, kwarantannie  
                w związku z zachorowaniem na COVID-19, 
             - w okresie krótszym niż 10 dni od daty zawodów przebywały w izolacji, kwarantannie  
                 w przypadku zachorowania bezobjawowego.  

 

 
                                                                                              Zarząd Polskiego Związku Wushu     

    

!!! Informujemy, że na zawodach Polskiego Związku Wushu wprowadzone będą zasady sanitarno-

epidemiologiczne na podstawie aktualnych przepisów zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów 

oraz międzynarodowych wytycznych (WHO, GIS, ECDC, CDC, TChP). 
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