REGULAMIN SANITARNY
MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU JUDO
Gorzów Wlkp. 26.09.2020r.

Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem wprowadzenia Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
uczestnikom zawodów, przez których rozumie się w niniejszym Regulaminie
zawodników oraz pozostałe osoby to jest: trenerów, sędziów, obsługę medyczną,
techniczną i inne, których obecność jest niezbędna do realizacji zawodów.
2. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu. Brak znajomości zapisów Regulaminu nie zwalnia uczestnika
zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
3. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Regulaminie.
5. Pomimo przyjętych w Regulaminie zapisów mających na celu maksymalne
ograniczenie podczas zawodów judo ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
zagrożenie to nadal istnieje.
6. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach i zostaną do nich
dopuszczone będą to robić na własne ryzyko. Klub Gorzowskie Stowarzyszenie
Sportu i Rekreacji organizujący zawody nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualnie zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
7. Organizator zawodów – klub sportowy zobowiązany jest do powiadomienia
właściwej miejscowo stacji sanitarno – epidemiologicznej o organizacji zawodów
celem ustalenia ewentualnych dodatkowych wytycznych sanitarnych.

§2
Postanowienia szczegółowe

1. Osoby, które chcą uczestniczyć w zawodach zobowiązane są do monitorowania
swojego stanu zdrowia w ciągu 14 dni przed turniejem. W razie wystąpienia
niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjeżdżać na
zawody.
2. Każdy uczestnik zawodów wchodzący na teren hali sportowej zobowiązany jest do:
- zakrywania ust i nosa za pomocą maski, przyłbicy, odzieży lub jej części,
- dezynfekcji dłoni,
- poddania się pomiarowi temperatury ciała,
- udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia służbom
medycznym.
3. O dopuszczeniu do udziału w dalszych etapach weryfikacji, na podstawie pomiaru
temperatury i przeprowadzonego wywiadu decyduje przedstawiciel służby medycznej.
4. Służbę medyczną w postaci ratownika medycznego zabezpiecza organizator .
6. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator – klub sportowy.
7. Zawody odbywają się z udziałem publiczności o liczebności nie więcej niż 100 osób
siedzących przy zachowaniu 1,5 m odstępu.
8. W zawodach uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników. Limit ten określa
maksymalną liczbę uczestników zawodów i nie odnosi się do osób
obsługujących. Liczbę zgłoszonych do udziału zawodników z danego klubu przekazuje
organizatorowi każdy kierownik drużyny startującej. Liczbę osób wchodzących na teren
hali weryfikuje organizator. Każda osoba, który wchodzi na teren hali w dniu zawodów
zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni, poddania się pomiarowi temperatury i
udzielenia odpowiedzi na pytania służb medycznych.
9. W dniu zawodów po terenie hali sportowej należy poruszać się z zakrytymi ustami i
nosem za pomocą maski, przyłbicy, odzieży lub jej części albo z zachowaniem 2
metrowego dystansu między osobami.
10. Uczestnicy zawodów mogą korzystać z szatni i pryszniców.

11. Bezpośrednio przed wejściem na pole walki zawodnik zobowiązany jest do
dezynfekcji dłoni.
15. Ze względu na specyfikę judo nie jest obiektywnie możliwe zachowanie dystansu
podczas walki. Jednak w pozostałych sytuacjach należy zachowywać 2 metrowy
dystans tak często jak tylko jest to możliwe. Obowiązek zachowywania dystansu
dotyczy wszystkich uczestników zawodów.
17. Stacje do dezynfekcji składające się z pojemnika z płynem do dezynfekcji,
papierowego ręcznika jednorazowego oraz kosza na odpady organizuje klub sportowy.
Zobowiązany jest do rozlokowania ich:
- na wejściu do hali sportowej,
- przed wejściem do szatni,
- przy macie do rozgrywania walk,
18. Za zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej w postaci masek, przyłbic,
odzieży czy jej części do zakrywania nosa i ust odpowiadają bezpośrednio uczestnicy
zawodów.

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin może być aktualizowany, w szczególności kiedy zmianie ulegną
przepisy prawne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.

