
 
 

 

 

 
 

 

 

Gdynia, 16.03.2021 

KOMUNIKAT NR 5 
 

dotyczy II edycji Pucharu Polski Seniorek i I edycji Pucharu Polski Juniorek Młodszych w 

gimnastyce artystycznej w dniach 19-21.03.2021 w Gdyni. 

 

 

UWAGA PRZYPOMINAMY !!! 

 

ODPRAWA MANDATOWA  

Przypominamy o konieczności przesłania na adres hania7778@wp.pl do czwartku 18 marca : 

 Ważnych badań lekarskich startujących zawodniczek  

 Ubezpieczenia NNW  

 

AKREDYTACJA 

 Komplet  oświadczeń COVID wszystkich członków ekipy  wraz ze zbiorczą listą członków 

ekipy ( druk w załączniku) przekazuje kierownik ekipy w momencie wejścia na obiekt 19 marca 

2021 .  

 

UDZIAŁ W ZAWODACH – REGULAMIN 

1. Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem i wymaganiami PZG na rok 2021 

2.  Program minutowy zawodów został dostosowany do obowiązujących przepisów związanych 

z obostrzeniami sanitarnymi i zaakceptowany przez Zarząd PZG. ( brak prób planszy, wydłużone 

przerwy między rzutami, kolejność wykonywanych układów ).  

3. Prawo udziału w zawodach mają wyłącznie osoby zdrowe , które nie przebywają na 

kwarantannie oraz w ciągu 10 dni poprzedzających zawody nie miały kontaktu z osobą u której 

wykryto dodatni wynik w kierunku wirusa SARS-CoV -2 lub miała objawy COVID-19.   

4. Każdy członek ekipy jest zobowiązany po wejściu na obiekt ZSSO , ul. Władysława IV 54 

poddać się pomiarowi temperatury w wyznaczonym przez organizatorów punkcie.  

5. W przypadku wystąpienia n/w objawów osoba nie ma prawa wejść na obiekt : temperatura 

powyżej 37.5 , kaszel, duszności, bóle mięśniowe, bóle głowy, utrata węchu i/lub smaku, 

biegunka, wymioty , nietypowe zmęczenie. W takim przypadku kierownik ekipy jest 

zobowiązany zorganizować opiekę dla uczestnika zawodów.  Zawodniczka w w/w objawami nie 

może brać udziału w zawodach.  

6.W trakcie zawodów na Sali głównej jest obecna pielęgniarka i w razie wystąpienia u 

któregokolwiek członka ekipy pogorszenia stanu zdrowia czy wystąpienia objawów podanych w 

pkt. 5 prosimy o niezwłoczne udanie się do Pani Pielęgniarki. Osoba z wymienionymi 

dolegliwościami zostanie umieszczona w izolatce na terenie obiektu.  

7. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta. Jedynie 

zawodniczki ćwiczące na planszy są zwolnione z tego nakazu.  

8.  Przypominamy o konieczności zachowywania dystansu społecznego minimum 1,5 m między 

osobami. 

9. Przypominamy o konieczności częstego mycia rąk oraz dezynfekcji rąk dostępnymi na każdej 

sali preparatami . 

10. Zawodniczki przygotowują się do startu wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 

organizatora. Rozgrzewki rozpoczynają się max na 100 minut przed rozpoczęciem rzutu w 

którym startuje dana zawodniczka.  
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11. Zawodniczki po zakończonym starcie danego dnia MUSZĄ niezwłocznie spakować swoje 

rzeczy i przenieść się do wyznaczonych szatni , a następnie opuścić salę lub udać się 

wyznaczone przez organizatorów miejsce oczekiwania na opiekuna/trenera.  

12. Obowiązuje ZAKAZ spożywania posiłków w szatniach, salach zawodów i rozgrzewek. 

Kluby które zamówiły obiady mogą odbierać je i spożywać wyłącznie w szkolnej stołówce. 

13. W otwarciu oraz zakończeniu zawodów nie uczestniczą zawodniczki . 

14. W nagrodzeniu uczestniczą jedynie zawodniczki , które zajęły miejsca 1-8 w wieloboju oraz 

poszczególnych przyborach w kl.II oraz mistrzowskiej zarówno w grupie złotej ( Kadra 

Narodowa ) oraz srebrnej ( zawodniczki spoza kadry). Zawodniczki podczas nagrodzenia muszą 

mieć założoną maseczkę.  

15. Zawody odbywają się bez udziału publiczności a bezpośrednią transmisję z zawodów 

zapewnia www.rell.pl  

16. Wszyscy uczestnicy zawodów ( obsługa zawodów,  zawodnicy i pozostali członkowie ekip ) 

są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa , rozporządzeń i 

regulaminów w szczególności dotyczących zasad postępowania i bezpieczeństwa sanitarnego w 

związku ze stanem epidemii COVID-19  na terenie Polski . 

 

OPŁATA STARTOWA 

Kluby , które do 18.03.2021 nie prześlą danych do rachunku za startowe na adres 

hania7778@wp.pl  otrzymają rachunek za startowe dopiero po zawodach , 22.03.2021.  

 

Dziękujemy wszystkim który do tej pory przesłali wszystkie niezbędne dokumenty i dane. 

Czekamy na kolejne  .  

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem  

 

 Agnieszka Walczyk ( sędzina główna zawodów) 

oraz  Hanna Narloch  
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