
Informacja o zawodach organizowanych przez PodlZBS (organizator) 

w związku z COVID-19 

Wszystkie zawody (turnieje, rozgrywki drużynowe) organizowane są zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami – obostrzeniami sanitarnymi, których celem jest zapewnienie przez organizatora 

bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom oraz uczestnikom zawodów. Aktualne wymagania 

wynikają z uchwał Zarządu Głównego PZBS nr 29/2020-2016/2020 i 34/2020-2016/2020, 

zamieszczone na stronie internetowej PZBS. Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną 

zarówno organizator jak i zawodnicy zobowiązani są do bieżącego śledzenia i stosowania się 

do wytycznych i przepisów krajowych. 

1. Do obowiązków organizatora w szczególności należy: 
a. Przygotowanie miejsca rozgrywek. 

b. Rozstawienie stołów w odległości co najmniej 2 metry od siebie, z przestrzenią 

co najmniej 9 metrów kwadratowych dla każdego stołu. Przy każdym stole zestaw 

do dezynfekcji. 

c. Przy każdym stole zapewniony pełny zestaw rozdań do wykorzystania w zawodach/sesji. 

Na stołach nie może być nic oprócz sprzętu. Stoły i sprzęt muszą być zdezynfekowane 

przed grą i na jej koniec, nie rzadziej niż dwa razy dziennie. 

d. Weryfikacja liczby osób przebywających na sali gry również przed i po zakończeniu 

zawodów, a także zapewnienie warunków pozwalającuch na bezpieczny zakup startówek, 

wchodzenie do budynku i jego opuszczanie. Obowiązuje zakaz obecności osób 

postronnych na Sali gry, w tym i kibiców. 

e. Sędzia i organizator przywołany do stołu powinni zachować dystans społeczny (2 metry). 

f. Konieczne jest częste i regularne wietrzenie Sali. 

g. Zaleca się aby pierniczki były obsługiwane wyłącznie przez parę NS i muszą być 

każdorazowo dezynfekowane w przypadku zmiany pary. 

2. Do obowiązków zawodników w szczególności należy: 
a. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 

lub wystąpienie choroby zakaźnej nie powinni brać udziału w zawodach, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady 

medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112. Na sali gry nie mogą znajdować się osoby, których stan zdrowia 

wskazuje, że są zakażone  SARS-CoV-2, takie osoby też powinny o tym fakcie 

niezwłocznie poinformować organizatora, który w oparciu o tę informację podejmuje 

odpowiednie działania. 

b. Wszyscy zawodnicy w momencie, gdy nie zajmują miejsca za stołem do gry powinni 

zachować dystans społeczny. 

c. Każdy zawodnik musi stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (osobistego 

wyposażenia ochronnego PPE): osłonę ust i nosa (maseczkę lub przyłbicę) we własnym 

zakresie. Nie ma obowiązku stosowania rękawiczek, jeżeli zawodnik dezynfekuje ręce 

po każdej rundzie. Niedopuszczalny jest udział zawodnika bez w/w. środków 

ochronnych. Odpowiedzialność za posiadanie środków ochrony spoczywa na uczestniku. 

d. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zawodów. 

e. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków na sali gry, a w przypadku dłuższych 

zawodów konsumpcja w miejscach do tego przeznaczonych. 

f. Należy przestrzegać zasad higieny oraz stosować dobre praktyki higieniczne. Dokładnie 

i często myć ręce wodą z mydłem, osuszać przy użyciu ręczników papierowych, 

dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Obowiązkowo 

dezynfekować ręce wchodząc i wychodząc z obiektu. 
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