
REGULAMIN REŻIMU SANITARNEGO

Zawody 10th WIFSA WORLD OPEN INLINE FIGURE SKATING 16-19. 09. 2021

1. Każda osoba wpisana w system akredytacji posiada swój identyfikator, który należy nosić będąc na

hali. Identyfikator wyznacza strefę, w której może poruszać się dana osoba: A- SĘDZIOWIE, B-

ZAWODNICY, C- PUBLICZNOŚĆ.

2. Osoby bez akredytacji mogą korzystać tylko ze strefy dla publiczności.

3. Wejście na halę (uczestnicy z akredytacją oraz publiczność) jest równoznaczne z

oświadczeniem, że dana osoba nie przebywa obecnie na kwarantannie lub pod

nadzorem epidemiologicznym oraz nie występują u niej objawy chorobowe.

4. Osoby wyznaczone jako Chaperon mają prawo wejść do strefy zawodnika (szatnia) w ograniczonym

zakresie – tylko i wyłącznie związanym z przygotowaniem zawodnika do występu.

5. W obiekcie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i

usta oraz stosowanie zasad prewencyjnych: częste mycie i dezynfekowanie rąk,

zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

6. Jedynymi osobami, których nie obowiązuje noszenie maseczki są Zawodnicy podczas wykonywania

programu. Po zejściu z płyty Zawodnik ponownie ma obowiązek założenia maseczki.

7. Osoby z obsługi oraz organizatorzy zobowiązują się do ograniczenia przemieszczania się między

strefami jedynie do sytuacji wynikających w niezbędnym zakresie pełnienia swoich obowiązków.

8. Osoby przemieszczające się między strefami zobowiązane są do dezynfekcji rąk udostępnionym

płynem dezynfekującym.

9. Obiekt będzie dezynfekowany codziennie rano przed rozpoczęciem pierwszej sesji treningowej lub

wieczorem po zakończeniu sesji treningowej przez odpowiednie osoby.

10. Czas przebywania w szatni (zawodnicy, trenerzy) należy ograniczyć do niezbędnego minimum

zachowując dystans między osobami min. 1,5 m.

11. Podczas treningów oficjalnych dopuszczone jest przebywanie przy 1 zawodniku max. 2 trenerów.

12. Zawodnicy nie używają maseczek podczas rozgrzewki (w wyznaczonej strefie) oraz podczas

rozgrzewki na rolkowisku. Dystans społeczny należy zachowywać również podczas rozgrzewki

(max. 2 trenerów na 1 zawodnika) oraz w miejscu oczekiwania na wyniki (max. 2 trenerów na

zawodnika). Należy unikać dotykania bandy rolkowiska oraz wymieniania się rzeczami osobistymi

(kurtki, dresy, sweterki, ochraniacze, butelka wody, maskotki itp.).

13. Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz rzucania na płytę maskotek,

upominków i kwiatów.

14. Zawodnicy na rozgrzewkę i start wchodzą przez oznaczone przejścia z napisem „ENTRY” . Zejście z

płyty następuje w oznaczonym miejscu ”EXIT”, gdzie Zawodnik musi ponownie założyć maseczkę.

15. Dekoracje odbywają się podczas planowanych, wg. programu zawodów, przerwach

technicznych. We wszystkich dekoracjach uczestniczą tylko Zawodnicy, którzy zajęli

pierwsze 3 miejsca, wyznaczeni Oficjele i VIP-y oraz media. Nie podajemy rąk, nie

wymieniamy uścisków, zachowujemy dystans.

16. Dla wszystkich startujących Zawodników, którzy zajęli miejsce 4-te i dalsze, dyplomy

będą do odbioru ok. 30 min po zakończeniu danej konkurencji w biurze zawodów lub

innym wyznaczonym przez organizatora miejscu.

17. Cały obiekt będzie oznakowany od zewnątrz i wewnątrz. Prosimy o dostosowanie się do wytycznych

Komitetu Organizacyjnego.

18. Podczas zawodów wszelkie objawy chorobowe należy zgłaszać służbom medycznym

obecnym podczas zawodów, którzy podejmą stosowne działania.

19. W razie pytań i problemów podczas trwania zawodów prosimy o kontakt poprzez Biuro Zawodów

lub bezpośrednio z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Janem Mościckim.

OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO REGULAMINU ZOSTANĄ POPROSZONE O

OPUSZCZENIE OBIEKTU!!!



REGULATIONS OF THE SANITARY REGIME

10th WIFSA WORLD OPEN INLINE FIGURE SKATING 16-19. 09. 2021

1. Each person in the accreditation system has ID which should be worn while in the hall. The badge

determines the zone in which a person may move:

A- JUDGES, B- COMPETITORS, C- PUBLICITY.

2. People without accreditation may only use the audience area.

3. Entering the hall (participants with accreditation and the audience) is a declaration

that the person is not currently in a quarantine or under epidemiological supervision

and does not show any disease symptoms.

4. Persons designated as Chaperon have the right to enter the competitor's zone (cloakroom) to a

limited extent - only and exclusively related to the preparation of the competitor for the

performance.

5. It is absolutely obligatory to wear masks covering the nose and mouth and to apply

preventive rules: frequent washing and disinfecting hands, keeping social distance,

min. 1.5 m.

6. The only people who are not obligated to wear a mask are the Competitors while performing the

program. After leaving the plate, the competitor is required to put on a mask again.

7. The service personnel and the organizers undertake to limit movement between the zones only to

the situations necessary to perform their duties.

8. People moving between the zones are obliged to disinfect their hands with the disinfecting liquid

provided.

9. The facility will be disinfected every morning before the start of the first training session or in the

evening after the end of the training session by appropriate people.

10. The time spent in the locker room (players, coaches) should be limited to the necessary minimum,

keeping the distance between people, min. 1.5 m.

11. During official training, it is allowed to stay with 1 competitor max. 2 coaches.

12. The players do not use masks during the warm-up (in the warm-up area) and during the warm-up

on the roller-skating rink. Social distance should also be kept during the warm-up (max. 2 coaches

per 1 competitor) and in the kiss&cry for the results (max. 2 coaches per competitor). Touching the

roller rink and exchanging personal belongings should be avoided (jackets, tracksuits, sweaters,

pads, a bottle of water, mascots, etc.).

13. During the competition it is strictly forbidden to throw mascots, gifts and flowers on

the roller-skating rink.

14. For the warm-up and competition (on the roller-skating rink), the competitors enter through

marked passages with the word "ENTRY". The descent from the plate takes place at the marked

"EXIT", where the competitor must put on the mask again.

15. Victory ceremony takes place during planned technical breaks. Only the Competitors

who took the first 3 places, Officials and VIPs and the media participated in all

decorations. We don't shake hands, we don't exchange hugs, we keep our distance.

16. For all competing Competitors who took the 4th place and further, the diplomas will

be available 30 minutes after the end of competition at the Competition Office or

other place designated by the organizer.

17. The entire facility will be marked inside and outside. Please follow the guidelines of the Organizing

Committee.

18. During the competition, any symptoms of illness should be reported to the medical

services present during the competition, who will take appropriate action.

19. If you have any questions or problems during the competition, please contact the Competition Office

or directly with the President of the Organizing Committee- Jan Moscicki.

PERSONS WHO DO NOT FOLLOW THE REGULATIONS WILL BE ASKED TO LEAVE

THE FACILITY !!!


