Warszawa, 7 stycznia 2022 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Zawodnicy, Trenerzy, Sędziowie
Sympatycy sportów gimnastycznych
Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego podjął uchwałę w sprawie zasad uczestniczenia
we współzawodnictwie sportowym w czasie pandemii koronawirusa (Uchwała nr 169 z 29 grudnia 2021 r.).
Uchwała wprowadza obowiązek posiadania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia
o szczepieniu potwierdzającego status osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 dla:
-

zawodników i członków sztabu szkoleniowego kadry narodowej i reprezentacji Polski we wszystkich
sportach gimnastycznych;

-

uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Polski Związek Gimnastyczny lub pod jego
patronatem;

-

trenerów i sędziów posiadających licencję Polskiego Związku Gimnastycznego;

-

widzów, na zawodach wymienionych w pkt 2, w stopniu określonym przepisami zawartymi
w rozporządzeniach odpowiednich władz państwowych;

-

przedstawicieli Polskiego Związku Gimnastycznego w międzynarodowych organizacjach sportowych; oraz

-

członków Zarządu oraz członków Zarządu Sekcji Polskiego Związku Gimnastycznego.

Posiadanie licencji zawodniczej PZG nie oznacza automatycznie obowiązku uzyskania przez zawodnika unijnego
cyfrowego zaświadczenia COVID / zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19, o ile zawodnik nie
uczestniczy w zawodach sportowych organizowanych przez PZG lub nie jest członkiem kadry narodowej.
Zawodnicy poniżej 12. roku życia uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez PZG, mogą
posługiwać się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o ile nie są członkami
kadry narodowej.
Osoby, na które uchwała nakłada obowiązek posiadania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID /
zaświadczenia o szczepieniu, a które nie mogą zaszczepić się z powodów zdrowotnych, będą zobowiązane do
posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do szczepienia i wykonywania
regularnych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.
Szczegółowe regulacje dotyczące stosowania uchwały zostaną przedstawione najpóźniej do końca stycznia.
***
Zgodnie z § 1 ust. 3 Statutu PZG, Związek ma wyłączne prawo do, między innymi, „ustanawiania i realizacji
reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek”. Do statutowych zadań realizowanych przez Związek, wymienionych w § 9 Statutu PZG, należą między
innymi:
-

Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sportach gimnastycznych. (pkt 2)

-

Określanie zasad uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w sportach gimnastycznych. (12)

-

Wspieranie i ochrona interesów członków, zawodników, sędziów i kadry instruktorsko - trenerskiej
Związku. (18)

-

Opracowywanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie
zawodów sportowych oraz szkoleń. (27)

Przyjęte rozwiązania mają zagwarantować, że statutowe cele i zadania Polskiego Związku Gimnastycznego będą
realizowane nawet w sytuacji dalszego utrzymywania się stanu pandemii. Na pierwszym miejscu stawiamy
oczywiście zapewnienie bezpiecznych dla zdrowia i życia warunków uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym. Istotne jest jednak także, aby Polski Związek Gimnastyczny mógł funkcjonować normalnie i bez
zakłóceń: planować i organizować treningi i zgrupowania kadry narodowej, zawody o tytuł Mistrza Polski oraz
o Puchar Polski, zabezpieczać należyte przygotowanie i udział zawodników reprezentacji w najważniejszych
światowych zawodach.
Jesteśmy przekonani, że tylko działając razem, w imię wspólnego dobra, okazując troskę o siebie i innych,
będziemy mogli, mimo trudnych i nieprzewidywalnych warunków zewnętrznych, realizować sportową pasję
w bezpieczny i niezakłócony sposób. Głęboko wierzymy, że „We Are Gymnastics!” to dużo więcej niż zgrabne
motto Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.
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