PROTOKÓŁ COVID-19 – ORLEN PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM – KATOWICE 25.10.2020
BIURO ZAWODÓW:
1. Obsługa biura zawodów zobligowana jest do zasłaniania ust i nosa
2. W pomieszczeniu przebywać mogą tylko osoby, aktualnie rejestrujące zawodników do startu z zachowanie
odpowiedniej ilości osób oraz dystansu społecznego
3. Każda osoba wchodzącą do biura zawodów zobligowana jest do dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa
4. Biuro zawodów zostanie zorganizowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się trenerów/zawodników
a dostęp do niego będzie regulowany przez przedstawicieli Organizatora
5. Zarówno listy startowe jak i wyniki będą dystrybuowane wyłącznie poprzez stronę internetową
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 powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum, oraz przez cały
czas przebywania z zawodnikami zasłonięte usta i nos
3. Dostęp publiczności do stref startu/mety gdzie będą przebywać zawodnicy będzie niemożliwy.
4. Zawodnicy po przekroczeniu linii mety niezwłocznie powinno zasłonić usta oraz nos lub opuścić strefę mety
PRZEBIEG ZAWODÓW:
1. Przedstawiciele Organizatora oraz obsługa sędziowska/spikerska 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 boxów oraz bezpośrednio przy trasie
zawodów.
DEKORACJE:
1. Dekoracja zawodników odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu
społecznego.
2. Zawodnicy przed wejściem w strefę dekoracji będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji
rąk.
3. Dostęp do strefy dekoracji będzie ograniczony dla osób dekorowanych oraz regulowany przez
przedstawiciela Organizatora.
4. Zawodnicy samodzielnie będą odbierali własne nagrody/puchary zgodnie z informacjami przedstawianymi na
miejscu przez spikera zawodów
5. Osoby dodatkowe uczestniczące w ceremonii dekoracji zobowiązane są również do zachowania dystansu
społecznego, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa
POZOSTAŁE:
Wszyscy uczestnicy zawodów oraz obsługa są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa oraz poleceń przedstawicieli Organizatora oraz obsługi zawodów.

