
Załącznik nr 4 do 
Regulaminu imprezy sportowej 
„Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej

Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej 
w ramach cyklu pn. „V Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej”.

25 – 26 lipiec 2020
Szczegółowe wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego

w trakcie rozgrywania turniejów.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i wynikającą z tych przepisów możliwością organizacji współzawodnictwa
w siatkówce plażowej w trakcie trwania uczestnicy Cieszyńskich Turniejów Siatkówki Plażowej
zobowiązani są do stosowania poniższych wytycznych:
 
1. Postanowienia ogólne:

- turnieje odbywają się bezwzględnie bez udziału publiczności, w tym rodziców,
- organizator wraz z Sędzią Głównym weryfikują liczbę osób korzystających z obiektu,
- w trakcie rozgrzewki i rozgrywania meczy wprowadza się obowiązek korzystania tylko  

z piłek zapewnionych przez organizatora,
- po każdym użyciu  i  każdym meczu organizator  wraz  z  sędziami  zawodów dezynfekują

sprzęt sportowy (piłki),
- na  każdym  polu  gry  mogą  przebywać  wyłącznie  zawodnicy  uczestniczący  w  meczu

oraz sędziowie i osoby z  obsługi  technicznej  turniejów  –  (2  osoby/  boisko),  personel
medyczny,

- dopiero po opuszczeniu pola gry przez zespoły biorące udział w poprzednim meczu, w polu
gry pojawić się mogą zespoły uczestniczące w kolejnym spotkaniu,

- do każdego z turniejów wyznaczony zostanie  przez organizatora  przedstawiciel,  którego
zadaniem  będzie  pilnowanie  i  egzekwowanie  przestrzegania  wytycznych  zawartych  
w niniejszym dokumencie. Przedstawicielem tym może być także Sędzia Główny danego
turnieju,

- uchylanie się od stosowania wytycznych może skutkować  wykluczeniem  uczestników
w turniejach. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnie: Sędzia Główny i przedstawiciel
organizatora,

- osoby,  które  nie  przebywają  obecnie  w polu  gry  obowiązane  są  do  zachowania  zasady
dystansu społecznego (min. 2 m odległości),

- organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- organizator zapewnia rękawice ochronne dla obsługi technicznej i sędziów. 

2. Ceremoniał meczowy:
- nie następuje przywitanie kapitanów przed meczem ani przed losowaniem,
- losowanie odbywa się z zachowaniem zasady dystansu społecznego (min. 2 m odległości

między zawodnikami oraz każdym z kapitanów a sędzią),
- powitanie zespołów przed meczem: na gwizdek sędziego zawodnicy wbiegają na linię 

końcową i machaniem pozdrawiają się, następnie ustawiają się na boisk,



- w trakcie  meczu,  zespoły  zmieniają  strony  boiska  za  słupkami,  odstępują  od  kontaktu
bezpośredniego – tj. jak uścisk dłoni,

- na zakończenie meczu – zespoły ustawiają się na linii końcowej i dziękują sobie za rywaliza
cję analogicznie jak przy przywitaniu,

- po zakończeniu meczu, zespoły w nim uczestniczące niezwłocznie opuszczają pole gry.

3. Dekoracja zwycięzców:
- w dekoracji  mogą uczestniczyć wyłącznie  zespoły,  które  zajęły miejsca  od 1 do 4 oraz

Sędzia Główny i przedstawiciele organizatora turniejów,
- odstępuje się od uścisków dłoni i kontaktu bezpośredniego podczas ceremonii dekoracji,
- czas trwania ceremonii dekoracji zwycięzców zawodów ogranicza  się  do  niezbędnego

minimum.


