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Warszawa, 4 grudnia 2021 roku 
 

REGULAMIN SANITARNY 
Procedura wejścia i przebywania na hali sportowej w związku z epidemią COVID. 

 

§ 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, opiekunów prawnych, obsługę techniczną, medyczną i inne 

osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji zawodów. 

 

2. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 

Brak znajomości zapisów regulaminu nie zwalnia uczestnika zawodów z obowiązku 

stosowania się do jego treści. 

 

3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

regulaminie. 

 

4. Pomimo przyjętych w regulaminie zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie 

ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas zawodów, zagrożenie to nadal istnieje. 

 

5. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach i zostaną do nich dopuszczone będą 

to robić na własne ryzyko. Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr 

Moczydłowski jako organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

zakażenia SARS-CoV-2. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Na halę, gdzie odbywać się będzie turniej zostaną wpuszczone jedynie osoby zgłoszone 

wcześniej jako zawodnicy, trenerzy, opiekunowie (na 1 opiekuna przypada minimalnie 5 

zawodników), sędziowie lub obsługa techniczna turnieju. 

 

2. Limit ilościowy nie dotyczy sędziów, ale osoby zgłoszone jako sędziowie muszą 

pozostawać przez cały czas trwania zawodów w strojach sędziowskich właściwych dla 

swoich organizacji oraz być do dyspozycji organizatora i Sędziego Głównego. Osoby te 

muszą też wziąć udział w naradzie sędziowskiej. 

 

3. Weryfikacja ww. zgłoszeń nastąpi przy wejściu na halę. 

 

4. Wszystkie osoby wchodzące na halę muszą zostawić oświadczenie ws. Covid 

COVID. 

 

5. Osoby niepełnoletnie musza posiadać oświadczenie podpisane przez ich opiekunów 

prawnych. 



 

6. Osoby wchodzące na halę mogą mieć zmierzoną temperaturę przez obsługę Turnieju. 

 

7. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi sugerującymi chorobę dróg oddechowych 

mogą nie zostać wpuszczone na halę. 

 

8. Przed wejściem na halę obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 

9. Zawodnicy przed rozpoczęciem weryfikacji mają przygotowane niezbędne dokumenty 

(dokument potwierdzający tożsamość oraz badania lekarskie – jeśli dotyczy danej kategorii 

zgodnie z komunikatem). Podczas oczekiwania na weryfikację oraz podczas pobytu na 

Sali wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą 

maseczki (nie dotyczy momentu samego startu). 

 

10. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia organizator. 

 

11. Ze względu na specyfikę zawodów karate nie jest obiektywnie możliwe zachowanie 

dystansu podczas walki. 

 

12. Nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje zawodników w czasie startu i czynności z 

nim związanych np. rozgrzewki itp. oraz sędziów w czasie sędziowania i trenerów w czasie 

czynności trenerskich. 

 

13. W chwili sporządzenia niniejszego regulaminu nie ma limitów dotyczących maksymalnej 

ilości osób, które mogą przebywać na sali, jednak dla zminimalizowania ryzyka zakażenia 

turniej podzielony został na dwie części, uczestnicy pierwszej i drugiej części nie będą mieli 

ze sobą kontaktu. Uczestnicy każdej z części zostaną odpowiednio oznaczeni w celu 

możliwości szybkiej weryfikacji co do przypisania do danej części turnieju. 

 

14. O dopuszczeniu do udziału w dalszych etapach weryfikacji, na podstawie pomiaru 

temperatury i przeprowadzonego wywiadu decyduje przedstawiciel służby medycznej. 

 

15. W związku z tym, że turniej ma odbyć się bez udziału publiczności osoby zgłoszone jako 

sędziowie przebywają na hali w stroju sędziowskim, a osoby zgłoszone jako trenerzy w 

dresach klubowych lub innych podobnych strojach sportowych. Zawodnicy przez cały czas 

trwania turnieju powinni być ubrani w karate-gi (na tym ew. dres). 

 

16. 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. 

 

2. Do interpretacji Regulaminu upoważniony jest Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk 

Walki Piotr Moczydłowski. 


