WŁOSZAKOWICE 2021

84 MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
Załącznik nr.2

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE OGRANICZANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS CoV -2

BIURO ZAWODÓW:
1. Każdy uczestnik - zawodnicy ,trenerzy , mechanicy, muszą być obowiązkowo zgłoszeni przez kierowników drużyn w Biurze
Zawodów i przekazać wypełnioną i podpisaną ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Druk do pobrania na stronie zgłoszeń.
2.Obsługa biura zawodów zobligowana jest do zasłaniania ust i nosa.
3.W biurze przebywać mogą tylko osoby, aktualnie rejestrujące uczestników z zachowanie odpowiedniej ilości osób oraz dystansu
społecznego.
4.Każda osoba wchodzącą do biura zawodów zobligowana jest do dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa
5.Biuro zawodów zostanie zorganizowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się trenerów/zawodników a dostęp do niego
będzie regulowany przez przedstawicieli Organizatora.

START/META ZAWODÓW:
1.Wszyscy zawodnicy przebywający w strefie startu zobligowani są do zasłaniania ust i nosa do czasu ogłoszenia możliwości ich
odsłonięcia przez obsługę zawodów (ok. 1 minuty przed startem)
2.Obsługa zawodników w strefie startu i mety powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum, oraz przez cały czas
przebywania z zawodnikami zasłonięte usta i nos.
3.Zawodnicy po przekroczeniu linii mety niezwłocznie powinno zasłonić usta oraz nos lub opuścić strefę mety.

PRZEBIEG ZAWODÓW:
1.Przedstawiciele Organizatora oraz obsługa sędziowska przez cały czas trwania zawodów powinna mieć zasłonięte usta i nos oraz
unikać kontaktu z zawodnikami oraz trenerami oprócz niezbędnego do wykonywania obowiązków minimum.
2.Wszyscy trenerzy/opiekunowie oraz obsługa zawodników przez cały czas trwania zawodów powinni mieć zasłonięte usta i nos,
zarówno w strefie startu/mety jak i w strefach boksów oraz bezpośrednio przy trasie zawodów.

DEKORACJE:
1.Dekoracja zawodników odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.
2.Dostęp do strefy dekoracji będzie ograniczony dla osób dekorowanych oraz regulowany przez przedstawiciela Organizatora.
3.Osoby dodatkowe uczestniczące w ceremonii dekoracji zobowiązane są również do zachowania dystansu społecznego,
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa

POZOSTAŁE:
1.Wszyscy uczestnicy zawodów oraz obsługa są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
oraz poleceń przedstawicieli Organizatora oraz obsługi zawodów.
2.Kazdy uczestnik musi nosić w widocznym miejscu wydany w Biurze Zawodów identyfikator.
3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestników nie stosujących się do procedur bezpieczeństwa zapobiegającym
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2
4. Uczestnicy korzystający z pomieszczeń w obiektach ( np. szatnia, prysznice) zobowiązani są do przestrzegania regulaminów w
nich obowiązujących.
5. 84 Mistrzostwa Polski odbędą się bez udziału kibiców.

