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POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 
ZALECENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO  

W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH  
W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 
 
I. Wstęp 

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania 
wynikające z organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych będą realizowane 
z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych. 
 
Uczestnictwo w regatach odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Każdy 
uczestnik zrzeka się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich roszczeń 
wobec organizatorów regat, w szczególności wobec Polskiego Związku Żeglarskiego. 
 
Zasady wprowadzone zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. 
aktywności i wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (zalecenia dot. 
zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność 
zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.). 
 

II. Zawody sportowe 
1. Procedury informacyjne o przeprowadzaniu zawodów sportowych (zawiadomienie 

o regatach, komunikaty organizacyjne) należy publikować wyłącznie w formie 
elektronicznej.  

2. Przyjmowanie zgłoszeń do zawodów i innych procedur dotyczących startu zawodników 
w regatach odbywać się muszą w formie elektronicznej, bez kontaktu osobistego. 

3. Pobieranie opłat startowych odbywa się wyłącznie w formie przelewów bankowych, 
powiązanych z procedurami zgłoszeniowymi do zawodów. 

4. Komunikacja pomiędzy organizatorem, komisją sędziowską i innymi podmiotami 
biorącymi udział przy organizacji regat, a zawodnikami oraz trenerami (komunikaty, listy 
startowe, wyniki, prognoza pogody, sprawy techniczne) powinna być prowadzona 
wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (tablice elektroniczne, 
telebimy, środki teleinformatyczne). 

5. Ceremonia otwarcia regat oraz wszelkich imprez towarzyszących w trakcie organizacji 
imprezy może mieć miejsce bez udziału publiczności przy zachowaniu zasad 
dotyczących dystansu społecznego.  

6. Zapewnienie bezpośredniego transportu załogi i trenera z miejsca zamieszkania na 
teren organizacji regat przy zachowaniu dotychczasowych obostrzeń. Rekomendujemy, 
aby żeglarze dojeżdżali do miejsca stacjonowania jachtu własnym środkiem transportu. 

7. Na terenie portu regat obowiązują wszelkie procedury przy zachowaniu 
dotychczasowych obostrzeń. 

8. Na terenie portu regat, w wyznaczonych strefach, gdzie odbywają się zawody, nie 
mogą przebywać osoby towarzyszące.  

9. Organizator zawodów sportowych udostępni wyłącznie sanitariaty, którą muszą być 
regularnie odkażane i posiadać środki do dezynfekcji dostępne dla użytkowników. 

10. Żeglarze podczas całego pobytu na terenie obiektu, gdzie odbywają się regaty muszą 
stosować się do aktualnych zaleceń dotyczących zakrywania usta i nos. 

11. Wymagana kontrola techniczna sprzętu powinna być prowadzona bez udziału 
zawodników, w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatora. 

12. Niezbędny sprzęt będzie przygotowany do pobrania przez uczestników w sposób 
niewymagający wchodzenia do pomieszczeń. Uczestnicy będą pobierać sprzęt 
pojedynczo z zachowaniem obowiązującej odległości między sobą. 

13. Maksymalna liczba osób na jachcie musi odpowiadać liczbie osób dopuszczonych do 
żeglugi na danej jednostce, określonej dokumentami odpowiadającymi typowi i klasie 
tej jednostki tj.: 
1) świadectwa pomiarowego (jeśli dotyczy); 
2) certyfikatu pomiarowego (jeśli dotyczy); 
3) karty bezpieczeństwa (jeśli dotyczy); 
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4) dokumentu rejestracyjnego (jeśli dotyczy). 
14. Przy zmianie załogi, jacht musi zostać zdezynfekowany w miejscach, z którymi miała 

styczność załoga. 
15. Osoby biorące udział w organizacji regat powinny zachować minimalizować ryzyko kontaktu 

z zawodnikami oraz osobami trzecimi, w tym korzystać ze swojego transportu. 
16. Rozwiązywanie powstałych sporów (rozpatrywanie protestów) odbywać się powinno, jeżeli 

jest to możliwe, za pośrednictwem środków łączności telekomunikacyjnej lub 
z zachowaniem wymaganej minimalnej liczby osób. Uczestniczący w rozpatrywaniu sporu 
powinny korzystać ze środków ochrony osobistej według aktualnych zaleceń.  

17. W ostateczności protesty odbywają się w specjalnie przygotowanej sali, do której wchodzi 
się w odstępach minimum 2 metrów, przed wejściem na salę wszyscy uczestnicy protestu 
mają obowiązek dezynfekcji rąk. Osoby przebywają na sali w odległości 2 metrów od siebie. 

18. Ceremonie zakończenia i nagrodzenie zwycięzców odbywają się z ograniczeniem liczby 
uczestników do niezbędnego minimum z zachowaniem wymogów dotychczasowych 
obostrzeń. Zaleca się skrócenie czasu ceremonii wyłącznie do nagrodzenia zwycięzców. 

19. Prezentacja innych informacji (podziękowania, sponsorzy itp.) za pośrednictwem środków 
teleinformatycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


