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 Wytyczne sanitarne i organizacyjne 

dotyczące organizacji turniejów 

warcabowych w okresie pandemii 

koronawirusa SARS-Cov-2 

 

1. Organizator zapewnia dezynfekcję urządzeń i przedmiotów mających bezpośredni 

kontakt z użytkownikami (klamki, stoły, krzesła, zegary, piony, plansze, itd.) po każdej 

rundzie. 

2. Organizator zapewnia cykliczną dezynfekcję węzłów sanitarnych i szatni. 

3. Organizator zapewnia stałą dostępność środków do dezynfekcji. 

4. Uczestnicy wydarzenia sportowego zobowiązani są do dezynfekcji rąk wchodząc 

i opuszczając obiekt noclegowy lub salę gry. 

5. Zawodnicy, sędziowie i organizatorzy wydarzenia zobowiązani są do realizacji obowiązku 

zakrywania ust i nosa. Maseczkę można zdjąć tylko w momencie rozgrywania partii, 

tj. przy stole gry. Zaleca się jednak w każdym momencie utrzymywanie jak najmniejszego 

kontaktu pomiędzy osobami biorącymi udział w wydarzeniu sportowym. 

6. Zaleca się odstąpienie od podawania rąk przed rozpoczęciem i na zakończenie partii. 

7. Wydarzenie sportowe odbywa się bez udziału publiczności. Na sali gry mają  prawo 

przebywać zawodnicy, obsługa wydarzenia sportowego oraz kierownicy drużyn 

klubowych biorących udział w zawodach. 

8. Zalecane jest aby ośrodki zakwaterowania zawodników i osób towarzyszących były do ich 

wyłącznej dyspozycji. 

9. Zabrania się osobom nie związanym z wydarzeniem sportowym przebywania na terenie 

ośrodków rozgrywania turniejów. Zaleca się nie wychodzenie przez uczestników 

do miejsc publicznych.  

10. Organizator zapewnia możliwość konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym 

lub lekarzem. 

11. Za stan zdrowia przyjeżdżających zawodników odpowiadają jednostki delegujące.  

12. Kierownik drużyny jest odpowiedzialny zmierzyć temperaturę wszystkim zawodnikom 

każdego dnia rano, wyniki zapisać, złożyć pod tym podpis i przekazać sędziemu.  

W razie stwierdzenia temperatury 37 stopni lub wyższej zawodnik musi pozostać 

w pokoju do czasu przybycia lekarza.  

13. Uczestnicy wydarzenia sportowego zobowiązani są w dniu przyjazdu do złożenia w biurze 

zawodów ankiet wstępnej kwalifikacji oraz ankiet aktualizacyjnych – załącznik nr 1. 

14. Spotkania organizacyjne (odprawy przez zawodami lub inne) są dopuszczalne w miejscu 

zapewniającym 4 m2 powierzchni dostępnej dla 1 osoby. 

15. Podczas pobytu na stołówce należy realizować obowiązek zakrywania ust i nosa 

do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywane posiłki. 

16. Zastosowanie mają także warunki szczególne określone oddzielnymi wytycznymi 

sporządzonymi przez obiekty, w których będą zakwaterowani uczestnicy zawodów. 
 

Zatwierdzone przez Zarząd PZWarc w dniu 08.07.2020 r. 
 

Wytyczne obowiązują do momentu kolejnej aktualizacji zaleceń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 


