
XVII TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR WÓJT GMINY 
MICHAŁOWICE w ramach  

MAZOWIECKIEJ LIGI KARATE 
Michałowice niedziela 22 listopada 2020 r. 

 
 

 Procedura wejścia na halę sportową w związku z epidemią COVID  
 
1. Na halę, gdzie odbywać się będzie turniej zostaną wpuszczone jedynie osoby zgłoszone 

wcześniej jako zawodnicy, trenerzy, sędziowie lub obsługa techniczna turnieju. 
2. Na każda czwórkę zgłoszonych zawodników klub może zgłosić maksymalnie jednego 

trenera. Mniejszym niż 4 osoby ekipom towarzyszy jeden trener. 
3. Limit ilościowy nie dotyczy sędziów, ale osoby zgłoszone jako sędziowie muszą pozostawać 

przez cały czas trwania zawodów w strojach sędziowskich właściwych dla swoich organizacji 
oraz być do dyspozycji organizatora i Sędziego Głównego. Osoby te muszą też wziąć udział w 
naradzie sędziowskiej. 

4. Weryfikacja ww. zgłoszeń nastąpi przy wejściu na halę. 
5. Wszystkie osoby wchodzące na halę muszą zostawić oświadczenie o braku kontaktu z COVID 

przez ostatnie 14 dni oraz podać aktualny numer telefonu kontaktowego (oświadczenie 
dostępne na www.klubsportowyzdrowie.pl ) 

6. Oświadczenie będzie dostępne do podpisania przy wejściu na halę. 
7. Osoby niepełnoletnie musza posiadać oświadczenie podpisane przez ich opiekunów prawnych. 
8. Osoby wchodzące na halę mogą mieć zmierzoną temperaturę przez obsługę Turnieju. 
9. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi sugerującymi chorobę dróg oddechowych mogą 

nie zostać wpuszczone na halę. 
10. Przed wejściem na halę obowiązuje dezynfekcja rąk. 
11. Osoby, które przejdą weryfikację przy wejściu otrzymają pieczątkę umożliwiającą swobodne 

poruszanie się po obiekcie. 
12. W przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego obowiązuje nakaz zakrywania 

ust i nosa. 
13. Nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje zawodników w czasie startu i czynności z nim 

związanych np. rozgrzewki itp. oraz sędziów w czasie sędziowania i trenerów w czasie 
czynności trenerskich. 

14. W związku z tym, że turniej ma odbyć się bez udziału publiczności osoby zgorszone jako 
sędziowie przebywają na hali w stroju sędziowskim, a osoby zgorszone jako trenerzy w dresach 
klubowych lub innych podobnych strojach sportowych. Zawodnicy przez cały czas trwania 
turnieju powinni być ubrani w karate-gi. 
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