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  Lublin, 08.06.2020r. 

Zasady, zalecenia i wytyczne dotyczące organizacji zawodów siatkówki plażowej 

na obszarze działania WZPS w Lublinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Poz. 964) i wynikającą z tych przepisów możliwością organizacji współzawodnictwa  

w siatkówce plażowej – Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie niniejszym wprowadza do 

odwołania lub do czasu uchylenia powyższego rozporządzenia następujące dodatkowe ograniczenia 

oraz zasady wprowadzające ograniczenia wynikające z ww. przepisów jako obowiązujące we 

wszystkich rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych na terenie WZPS w Lublinie: 
 

1) Postanowienia ogólne 

‒ W zawodach może uczestniczyć maksymalnie do 150 uczestników. 

Do uczestników nie zalicza się osób obsługujących turniej: sędziów, innych przedstawicieli 

Związku i przedstawicieli podmiotu udostępniającego obiekt, obsługi technicznej i medycznej. 

‒ Wprowadza się Formularz oceny medycznej zawodników, trenerów, sędziów oraz 

przedstawicieli WZPS. Formularz służy profilaktycznej ocenie medycznej pod względem 

minimalizacji ryzyka zagrożenia epidemicznego. Dane w nim zawarte nie będą przetwarzane. 

Jego wypełnienie jest obowiązkowe przed przystąpieniem do zawodów. 

‒ Zawody odbywają się bezwzględnie bez udziału publiczności, w tym rodziców i pozostałych 

członków rodziny zawodniczek i zawodników (§ 6. ust. 10) – nowe zalecenia w tym zakresie 

są ewentualnie spodziewane po 19 czerwca. 

‒ Zaleca się unikanie kontaktu i unikanie gromadzenia się poza terenem zawodów w grupy 

większe niż 4 zawodników lub 2 zawodników i trener na powierzchni mniejszej niż 12 m2, przy 

czym zaleca się min. 1 m odległości między tymi osobami. 

‒ Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (min. 2 m odległości) między osobami, które 

nie przebywają aktualnie na obszarze pola gry, z wyjątkiem przypadku opisanego powyżej. 

‒ Nie stosuje się obowiązku zakrywania ust i nosa tylko i wyłącznie w przypadku sędziego, 

trenera oraz zawodników aktualnie uczestniczących w meczu na danym boisku. 

‒ Zgodnie z rozporządzeniem – poza polem gry, czyli po opuszczeniu obszaru zawodów, należy 

realizować obowiązek zakrywania ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 

maseczki, przyłbicy czy kasku ochronnego (dot. także zawodników, trenerów i sędziów), 

chyba że pomiędzy osobami zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m (§ 18. ust. 1.). 

‒ Uczestnicy powinni korzystać wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, w tym ręczników. 

‒ Uczestnicy obowiązkowo powinni korzystać z własnych pojemników z wodą / napojami lub 

z indywidualnie oznaczonych butelek. 
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‒ Zaleca się korzystanie z własnych piłek podczas rozgrzewki przed meczem. 

‒ Na każdym polu gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i trenerzy uczestniczący w meczu 

oraz sędziowie i osoby z obsługi technicznej zawodów (limit 2 osoby na boisko), przedstawiciel 

podmiotu udostępniającego obiekt (limit co najwyżej 2 osoby na boisko), a także 

przedstawiciel personelu medycznego zawodów. 

‒ Uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, sędziowie) wchodząc i opuszczając obiekt są 

zobowiązani każdorazowo zdezynfekować ręce (§ 6. ust. 12. pkt. 2). 

‒ Obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i zegarków oraz używania tabletów i 

telefonów komórkowych w kontrolowanej strefie zawodów (na obiekcie). Zakaz nie dotyczy 

obsługi technicznej i medycznej oraz przedstawicieli podmiotu udostępniającego obiekt. 

W przypadku zegarków – zakaz nie dotyczy sędziów i trenerów. 

‒ Uchylanie się od stosowania zasad opisanych w niniejszym dokumencie może prowadzić do 

wykluczenia zawodników lub trenerów z uczestnictwa w zawodach. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje Komisja Zawodów w składzie: Sędzia Główny, Delegat Techniczny WZPS (jeśli 

został wyznaczony), przedstawiciel organizatora (jeśli organizatorem nie jest WZPS), 

przedstawiciel podmiotu udostępniającego obiekt oraz przedstawiciel opieki medycznej. 

 

2) Uprawnienia i obowiązki podmiotu udostępniającego obiekt 
Zgodnie z § 6. ust. 12. pkt. 1. ww. Rozporządzenia – WZPS Lublin informuje, że przedstawiciele 

podmiotu udostępniającego obiekt dysponują następującymi uprawnieniami oraz obowiązkami: 

‒ weryfikują liczbę osób uczestniczących w zawodach, korzystających z obiektu lub sprzętu, 

‒ dezynfekują szatnie i węzły sanitarne, 

‒ zapewniają osobom uczestniczącym w zawodach, korzystającym z obiektu lub sprzętu środki 

do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

‒ dezynfekują urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

‒ zapewniają 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami 

korzystających lub w inny sposób ograniczają kontakt pomiędzy grupami korzystających. 

Jako grupa korzystających z obiektu traktowani są wszyscy uczestnicy zawodów. 

 

3) Zdalna wstępna odprawa techniczna przed zawodami 
Weryfikacji części dokumentów warunkujących dopuszczenie do zawodów dokonuje się zdalnie 

poprzez Biuro WZPS w Lublinie przed rozpoczęciem zawodów wg następujących zasad: 

‒ Najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zawodów klub przesyła 

wypełnione zgłoszenie zespołów (wg wzoru w załączeniu) oraz Formularz F-02, na którym 

znajdują się dane zawodników pocztą elektroniczną na adres: wzps@wzps.lublin.pl 

W temacie wiadomości należy wpisać: KATEGORIA – KLUB (np. JUNIORZY – Tempo Chełm). 

Dla każdej kategorii wiekowej należy sporządzić osobne zgłoszenie! 
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‒ Przypominamy o obowiązku zamieszczenia w F-02 (systemie) daty ważności badań lekarskich. 

‒ Po weryfikacji klub otrzymuje mailowe potwierdzenie zweryfikowania zespołów. 

‒ Nie dopuszcza się możliwości zgłoszenia zespołów na miejscu w dniu zawodów. 

‒ Na zawody należy stawić się tylko z dokumentem tożsamości oraz wypełnionym i 

podpisanym formularzem oceny medycznej (dot. zawodników, trenerów oraz sędziów). 

Formularz zostaje dołączony do dokumentacji turniejowej. 

W przypadku sędziów dopuszczalne jest zastosowanie ankiety w formie zdalnej przez Internet 

– wówczas przed każdymi zawodami sędziowie posiadający uprawnienia do sędziowania 

zawodów siatkówki plażowej otrzymają link od upoważnionego przedstawiciela Wydziału 

Sędziowskiego w celu wypełnienia ankiety. Na podstawie wypełnionych ankiet – Sędzia 

Główny otrzyma z WS listę sędziów zweryfikowanych pod kątem profilaktyki epidemicznej. 

‒ Sędziowie Głowni otrzymają listy ze zweryfikowanymi zespołami. W ten sposób na miejscu 

przed zawodami zostanie dokonane tylko losowanie rozstawień zespołów w turnieju. 

 

4) Zmiany w procedurach meczowych podczas zawodów siatkówki plażowej 

‒ Zaleca się przywitanie kapitanów i sędziów przed meczem przed losowaniem w formie 

symbolicznego ukłonu, bez podawania rąk. 

‒ Losowanie odbywa się z zachowaniem zasady dystansu społecznego (min. 1 m odległości 

między zawodnikami oraz pomiędzy każdym z kapitanów a sędzią). 

‒ Zaleca się zmianę formuły powitania zespołów przed meczem – na gwizdek sędziego 

zawodnicy wbiegają na linię końcową i machaniem pozdrawiają się, następnie ustawiają się 

bezpośrednio na boisku (czyli nie biegną do siatki w celu przywitania). 

‒ Na zakończenie meczu – zespoły ustawiają się na linii końcowej i dziękują sobie za mecz – 

analogicznie jak przy przywitaniu (machaniem), a następnie udają się do stref odpoczynku 

(nie następuje podziękowanie przy stanowisku sędziego). 

‒ Przypominamy, że strefy odpoczynku zespołów należy wyznaczać bezwzględnie w odległości 

min. 3 m od stolika sekretarza. 

‒ Zespoły (w tym trenerzy – w tych rozgrywkach, gdzie udział trenerów jest dozwolony) 

zmieniają strony boiska bez przybijania tzw. piątek. 

 

5) Dodatkowe zalecenia dla sędziów 

‒ Najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie zawodów nominowani 

sędziowie mają obowiązek wypełnić formularz oceny medycznej. Wypełniony elektronicznie 

formularz należy przesłać wyznaczonemu przedstawicielowi Wydziału Sędziowskiego. Po 

akceptacji należy wydrukować i podpisać formularz oraz stawić się z nim na zawodach, 

chyba że przed turniejem zostały zastosowane interaktywne formularze elektroniczne. 

http://www.wzps.lublin.pl/
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‒ Przed przystąpieniem do prowadzenia meczu sędziowie mają obowiązek zdezynfekować ręce. 

‒ W przypadku zawodów młodzieżowych przed rozpoczęciem rozgrzewki przy weryfikacji 

obecności zespołów – sędziowie powinni zapytać się zawodników czy mają przygotowane 

osobiste ręczniki, a także własne pojemniki z wodą / napojami lub z indywidualnie 

oznaczonych butelki. 

‒ Przed meczem sędziowie powinni przypomnieć zawodnikom o zmianie formuły przywitania 

oraz podziękowania po meczu, a także zmodyfikowanych zasadach zmiany stron boiska. 

‒ Po zakończeniu meczu w przypadku opuszczenia pola gry – należy przestrzegać obowiązku 

zakrywania ust oraz nosa, chyba że utrzymywana jest zasada dystansu społecznego. 

‒ Należy ograniczać kontakt z innymi osobami niż przedstawiciele WZPS w Lublinie, osoby 

obsługujące turniej. 

 

6) Zamknięcie zawodów i zasady dekoracji zwycięzców zawodów 

‒ W dekoracji uczestniczą tylko i wyłącznie zespoły (zawodnicy i trenerzy), które zajęły 

w zawodach miejsca od 1 do 4 oraz przedstawiciel WZPS i organizatora zawodów. 

‒ Zespoły z poszczególnych miejsc ustawiają się na jednym boisku w linii, z zachowaniem zasady 

dystansu społecznego (min. 2 m odległości) pomiędzy zespołami. 

‒ W przypadku zawodników i trenerów z tego samego zespołu zaleca się min. 1 m odległości 

między osobami. 

‒ Obowiązuje kategoryczny zakaz uścisków dłoni lub przybijania tzw. „piątek” podczas 

ceremonii dekoracji. 

‒ Czas trwania ceremonii dekoracji zwycięzców zawodów powinien być ograniczony do 

niezbędnego minimum. 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz. 964) [link] 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Poz. 966) [link] 

Zalecenia i wytyczne Ministerstwa Sportu opracowane we współpracy z Głównym Inspektoratem 

Sanitarnym - IV ETAP - pytania i odpowiedzi [link] 
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