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ZALECENIA SANITARNE PODCZAS  

ZAWODÓW  TAEKWON-DO  
 

W związku z ustanowionymi ograniczeniami, nakazów i zakazów dotyczących stanu epidemii, 

oraz w celu uporządkowania obowiązujących na sali wytycznych, prosimy o zapoznanie się  

z poniższym dokumentem oraz o poinformowanie o n/w wytycznych swoich trenerów, sędziów  

i zawodników. Zachowanie wytycznych jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników zawodów. Trenerzy klubowi zobowiązani są do przypilnowania swoich 

zawodników, aby przestrzegali opisanych poniżej zaleceń.  
 

- Podczas zawodów osoby przebywające na widowni powinny zajmować, co 4 miejsce na 

trybunach lub przynajmniej 1,5m odstęp od innych osób.  
 

- Na trybunach mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, trenerzy i obsługa zawodów. Osoby 

towarzyszące proszone są o pozostanie poza salą 
 

- Na sali wszyscy zobowiązani są do przebywania w maseczkach. Jedyne osoby zwolnione z tego 

obowiązku to sędziowie planszowi, trenerzy oraz zawodnicy, którzy przebywają na macie lub 

zostali wywołani do przygotowywania się do kolejnego pojedynku.  

UWAGA: Maseczki muszą zakrywać usta i nos. Noszenie maseczek na brodzie lub tylko na 

ustach jest niedopuszczalne. Prosimy o zapewnienie uczestnikom odpowiedniej liczby 

maseczek, tak, aby mogły być zmieniane stosunkowo często.  
 

- Ze względu na limit osób biorących udział w wydarzeniu, uczestnicy zawodów mogą być na sali 

wyłącznie w czasie rozgrywania konkurencji swojej grupy. W czasie trwania konkurencji innych 

grup zawodnicy są proszeni o pozostanie w pokojach hotelowych lub poza salą gimnastyczną. 
 

 - Uczestnicy są obowiązani do dezynfekcji rąk możliwe jak najczęściej, każdorazowo podczas 

wchodzenia i wychodzenia z obiektu. 
 

- Każdy zawodnik stawiający się na wadze musi mieć założoną maseczkę ochronną, zawodnik 

wchodzi na wagę w skarpetkach lub foliowych ochraniaczach na stopy.  

Oczekujący na zważenie muszą zachować, co najmniej 1,5 metrowy odstęp od innych osób 

przebywających w pomieszczeniu. Przy wadze może być obecny wyłącznie trener + zawodnik.  
 

- Podczas ważenia zawodnicy będą mieli również sprawdzaną temperaturę, zawodnicy, którzy 

będą mieli gorączkę lub będą wykazywali oznaki przeziębienia lub choroby, nie będą wpuszczani 

na salę i nie będą dopuszczeni do zawodów. Na wagę każdy zawodnik wchodzi w spodniach od 

doboku t-shircie i skarpetkach.  
 

- Każdy uczestnik zawodów musi wypełnić oświadczenie sanitarne i przekazać je podczas 

ważenia komisji sędziowskiej. Pozostałe osoby (trenerzy, rodzice, kibice, sędziowie) przekazują 

oświadczenia sanitarne do trenera klubowego, który przekaże je do biura zawodów 
 

- Wszystkie osoby przebywające na sali muszą zachować dystans społeczny. 

 

 Prosimy o zastosowanie się do w/w wytycznych. Osoby niestosujące się do zaleceń będą 

wypraszane z sali.  


