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REGULAMIN UCZESTNICTWA w ZAWODACH KRAJOWYCH WUSHU na 2020 ROKU
W KONKURENCJACH TAOLU

w okresie obowiązywania wymogów epidemiologicznych SARS COV-2.
Na terenie obiektu obowiązuje wszystkich uczestników obowiązuje stosowanie
maseczek ochronnych zasłaniających usta oraz nos zgodnie z obowiązującymi 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 1 dzień przed zawodami (max 48h przed
rozpoczęciem Mistrzostw).
3. Pełne 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.
7. Po zakończeniu danej sesji uczestnicy opuszczają halę i będą wpuszczani uczestnicy kolejnej
sesji. Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć zapewnioną opiekę przedstawicieli klubu. Ze
względu na obowiązujące prawo nie ma możliwości, aby zawodnicy mieli opiekę swoich
rodziców.
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 halę sportową.
9. Drużyny po wejściu na halę sportową zobowiązane są przejść na wyznaczony sektor na
trybunach znajdujących się na hali sportowej.
10. Do dyspozycji zawodników przygotowujących się do startu będą 2 sektory, w których będą
wydzielone powierzchnie dla zawodników.
11. W strefie rozgrzewki i strefie startowej tylko zawodników nie obowiązuje nakaz zasłaniania
ust i nosa. Zawodnik może zdjąć maseczkę dopiero po wejściu na strefę rozgrzewki lub
strefę startową, ale przed wyjściem z tych stref ponownie ją nałożyć.
12. Zawodnicy wchodzą na platformę startową przez specjalnie wyznaczoną strefę startową po
wezwaniu sędziego technicznego.
13. Trenerzy nie mogą wchodzić do strefy startowej przeznaczonej dla zawodników.
14. Kierownicy drużyn lub wyznaczone osoby mają obowiązek zdezynfekowania podeszwy
obuwia zawodników przed wejściem na strefę rozgrzewki.
15. Po zakończeniu startu zawodnicy nakładają maseczki i przechodzą do wyznaczonej dla
klubu strefy na trybunach.
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16. Po zakończeniu każdej sesji drużyny opuszczają teren hali sportowej.
17. Rejestrację drużyny i wszystkie sprawy związane z udziałem w zawodach załatwiają
w biurze zawodów wyłącznie kierownicy drużyn.
18. Podczas rejestracji, gdy jest to możliwe, zalecamy zachowanie około 2 m dystansu od osób
obsługujących.
19. Preferowane są płatności bezgotówkowe w postaci przelewu na konto (prosimy
o posiadanie wydrukowanego potwierdzenia przelewu). Jeśli użyjesz gotówki, pamiętaj
o dezynfekcji po zakończeniu transakcji.
20. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia wprowadziły zakaz używania telefonów komórkowych
i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku zwłaszcza podczas rejestracji.
21. 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 zostały zasady sanitarnoepidemiologiczne na podstawie polskich oraz międzynarodowych wytycznych (WHO, GIS, ECDC, CDC,
TChP).
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 964, 966).
6. Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych
hz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz.U. poz. 567)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

