Instrukcja dla sędziów PWZPS
związana z COVID-19
1. Celem przygotowania instrukcji jest troska o zdrowie uczestników rozgrywek w PWZPS,
a także wspólny cel, którym jest bezproblemowe rozegranie sezonu 2020/2021 w każdej
z lig, w każdej kategorii wiekowej.
2. Sędziowie PWZPS muszą przestrzegać zasad opisanych w instrukcji. Ich łamanie może
skutkować sankcjami dyscyplinarnymi opisanymi w regulaminie sędziego.
3. Sędziowie winni z nadzwyczajną uwagą podchodzić do swojego stanu zdrowia. W
przypadku zauważenia niepokojących objawów lub znalezienia się w sytuacji
powodującej potencjalne zarażenie, w okresie potencjalnego zagrożenia zarażeniem
innych uczestników zawodów, winni poinformować obsadowych i poprosić o zmianę
obsady.
4. O ile to możliwe, należy unikać podróżowania na zawody środkami komunikacji
publicznej oraz z osobami innymi niż członkowie obsady sędziowskiej.
5. W czasie wchodzenia i wychodzenia z hali:
•

sędziowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust;

•

należy unikać poruszania się w towarzystwie innych osób;

•

należy korzystać ze wskazanego, osobnego wejścia (jeżeli jest wyznaczone);

•

jeżeli organizator to przewidział, należy poddać się pomiarowi temperatury, wypełnić
ankietę epidemiologiczną lub zastosować się do innych procedur.

6. Należy unikać zbędnego poruszania się po obiekcie. Zalecane jest ograniczenie się do
przebywania w szatni oraz na boisku.
7. Przed meczem, osoby odpowiedzialne za zespoły są zobowiązane do przekazania
sędziom wraz z drukiem F02 oświadczenia o stanie zdrowia zawodników i członków
sztabu (w załączeniu). Brak przedstawienia oświadczenia skutkuje odmową
dopuszczenia przez komisję sędziowską zespołu do meczu (zespół ma prawo
weryfikacji oświadczenia przeciwnika do 30 minut przed rozpoczęciem spotkania). W
przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentacji, komisja sędziowska może
oznaczyć inny moment, lecz nie później niż losowanie. Zalecane jest posiadanie przez
sędziów kilku egzemplarzy niewypełnionych oświadczeń, aby w razie konieczności
udostępnić zespołowi.
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8. Zdjęcia oświadczeń należy wprowadzić po meczu do systemu obsad wraz ze zdjęciami
protokołu. Za wprowadzenie dokumentów do systemu obsad odpowiedzialny jest sędzia
pierwszy zawodów.

9. W trakcie prezentacji przedmeczowej i po zakończonym spotkaniu nie ma witania /
żegnania się pod siatką zespołów i sędziów. Przy losowaniu preferowane przywitanie
łokciem, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy.
Prezentacja przedmeczowa wygląda następująco: sędziowie i zespoły stają w jednej
linii na środku boiska, spiker (jeśli jest) przedstawia kapitanów, trenerów i sędziów w
jednej zapowiedzi. Po gwizdku sędziego pierwszego zawodnicy rozchodzą się do
swoich ławek, a sędziowie na swoje pozycje. Na zakończenie meczu sędziowie
ustawiają się na linii bocznej przy stanowisku sędziego pierwszego. Zawodnicy
ustawiają się na linii końcowej. Jeśli jest to przewidziane organizator / sponsor wręczą
najlepszemu zawodnikowi nagrodę MVP meczu. Na sygnał sędziego pierwszego
zawodnicy udają się do swoich ławek, a sędziowie do stolika sekretarza zawodów.
10. Sędziowie winni unikać kontaktu fizycznego, takiego jak uściski, podanie ręki, „przybicie
piątki”. Preferowane jest witanie się łokciami, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy.
11. W strefie kontroli (okolice ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego) przebywa
minimalna, niezbędna liczba osób zaangażowana w organizację meczu. Wszystkie
osoby przebywające w strefie kontroli (poza członkami zespołu i sędziami)
obowiązkowo mają zasłonięte usta i nos. Członkowie zespołów nieobjęci ww.
oświadczeniem o stanie zdrowia nie mogą przebywać w strefie kontroli.

Komisja Organizacyjna
WS PWZPS
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Miejscowość……..……………., data………………

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………..
oświadczam w imieniu zespołu ………………………………………………………….…,
że wśród osób zgłoszonych do meczu w dniu dzisiejszym na druku F-02:
• nikt w okresie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z żadną osobą, u której potwierdzono
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2,
• nikt nie jest poddany kwarantannie,
• nikt nie miał bezpośredniego kontaktu z żadną osobą poddanej kwarantannie,
• u nikogo nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności –
trudności w nabraniu powietrza.

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są świadome, że nie ma gwarancji, iż udział w
meczu nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby
COVID-19. Mają świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do
ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem w miejscu
rozgrywania meczu bądź w miejscu zakwaterowania nie będą wnosić żadnych roszczeń
wobec Organizatorów.

..........................................................
czytelny podpis przedstawiciela klubu

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w meczu i nie upoważnia do
ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia imprezy sportowej.
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