
 

 

 

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2020 w pływaniu 

 
Informacja o ograniczeniach i obowiązkach uczestników zawodów wynikających  

z obowiązujących przepisów i regulaminów w związku z COVID-19 

 

Zasady ogólne. 

1. Na pływalni podczas zawodów może przebywać maksymalna liczba 150 zawodników  

i zawodniczek. W związku z tym bloki eliminacyjne i finałowe każdego dnia zawodów zostaną podzielone na „sesje”. 

2. W obiekcie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Obowiązek dotyczy zawodników i trenerów siedzących na 

trybunach oraz zawodników na płycie basenowej. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do używania maseczek również podczas rozgrzewki na lądzie i podczas ceremonii 

dekoracji. 

4. Podczas zawodów zawodnicy i trenerzy przebywają na trybunach z zachowaniem dystansu społecznego. 

5. Zbiórki do konkurencji  

- środkowe wejście na płytę basenową z korytarza szatniowego. Po zakończeniu udziału w konkurencji zawodnicy 

opuszczają platformę startową wyjściem najbliższym platformie startowej, 

- przejście kolejnych serii wzdłuż pływalni z oddzieleniem poszczególnych serii zawodników (obowiązują 

maseczki). Odsłonięcie ust i nosa bezpośrednio przed startem, 

- po zakończonej konkurencji założenie maseczek i przejście przez szatnię dla zawodników na wyznaczone miejsca 

na trybunach, 

- zawodnicy i trenerzy nie stosujący się do powyższych wymagań zostaną wykluczeni z zawodów. 

Zasady wstępu na pływalnię i przebywania na pływalni. 

6. Do wstępu na pływalnię upoważniają wydawane przez organizatora opaski na nadgarstek dedykowane na daną 

„sesję”, dla trenerów – jedna opaska na całe zawody. Opaski będą wydawane w portalu kasowym pływalni w dniu 17 

grudnia podczas treningów w godzinach od 14.00 do 20.00. Osoby bez opaski na nadgarstku nie będą wpuszczane 

na teren obiektu w dniach zawodów.  

7. Wejście na pływalnię dla uczestników poszczególnych „sesji” odbywać się będzie na zmianę dwoma wejściami: 

Każdego dnia  

 Blok eliminacyjny  - sesja A i C  – wejście główne, 

    - sesja B i D  – wejście administracyjne, 

 Bloki finałowe  - sesja E  - wejście główne, 

    - sesja F  - wejście administracyjne. 

Plan obiektu z zaznaczeniem wejść na Pływalnię RAWSZCZYZNA: 

 

 
 

8. Po zakończeniu startów w poszczególnych „sesjach” uczestnicy są zobowiązani do opuszczenia pływalni. Wejście na 

pływalnię uczestników kolejnych „sesji”, po zakończeniu sesji poprzedniej. Zawodnicy mogą zająć miejsce na 

trybunach a przejście do szatni zostanie umożliwione po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń. 

9. Osoby, które zauważą u siebie objawy chorobowe są zobligowane do zgłoszenia tego przedstawicielom służby 

medycznej obecnym na pływalni. 

10. Wszystkie przebywające na terenie obiektu osoby są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym 

przez organizatora oraz służbę ochrony i informacyjną. 


