Regulamin regat „Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego”
w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Obowiązują zalecenia PZŻ w sprawie organizacji zawodów sportowych w czasie pandemii
COVID-19
1. W regatach nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2 lub
przebywające w kwarantannie (izolacji).
2. Wszyscy uczestnicy regat oraz członkowie ekip, zobowiązani są do utrzymania 2-metrowej
odległości pomiędzy osobami. Dotyczy to zarówno przestrzeni wewnętrznej obiektów
należących do Mariny w Kołobrzegu jak i całego zewnętrznego obszaru portu (tzw.
przestrzeni publicznej portu).
3. W obiektach i pomieszczeniach portu oraz na zewnątrz w miejscach publicznych, w
sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, obowiązkowe jest
noszenie osłon ust i nosa.
4. Trenerzy i opiekunowie zawodników, ograniczają do niezbędnego minimum pobyt
zawodników w obiektach Mariny.
5. Organizatorzy regat zapewniają bezdotykowe wejście do biura regat, które znajduje się w
budynku Marina Solne . Jednorazowo w pomieszczeniu biura regat (poza obsługą) mogą
znajdować się jedynie dwie osoby.
6. Wszyscy uczestnicy regat, członkowie ekip oraz obsługa regat, każdorazowo są
zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz opuszczeniu budynków portowych.
7. Organizatorzy zapewniają regularną dezynfekcję toalet.
8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom regat płyn dezynfekcyjny w biurze zawodów.
9. Komunikaty organizatora, komisji sędziowskiej i zespołu protestowego oraz wyniki
wyścigów, będą dostępne na tablicy on-line na platformie Upwind 24. Organizatorzy zalecają
korzystanie z elektronicznej formy przekazu informacji.
10. Podczas uroczystości zakończenia regat, wszyscy uczestnicy mają obowiązek noszenia
otrzymanych podczas procedury zgłoszeniowej maseczek. Osoby wręczające nagrody zostaną
dodatkowo wyposażone w rękawiczki.
11. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie czy trudności w oddychaniu, uczestnik lub obsługujący regaty nie powinien
uczestniczyć w zawodach. Osoba taka zgłasza się (w przypadku zawodnika zgłoszenia
dokonuje opiekun) do najbliższej jednostki Służby Zdrowia, celem konsultacji z lekarzem.
Organizatorzy niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie dyrekcję portu oraz właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, stosując się do ściśle wydanych
instrukcji i poleceń.
12. Organizatorzy zwracają uwagę, że to na trenerach/opiekunach, spoczywa obowiązek
czuwania nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez zawodników, których mają pod
swoją opieką. Monitorowanie stosowania procedur należy do Organizatora.

