3 października 2020
Kampus AWFiS w Gdańsku

Zasady bezpieczeństwa podczas 6. Pomorskiej Sztafety Firm

Skrócone zasady:
•
•

•

•
•

Zawody odbędą się w dwóch turach: sztafety damskie i męskie wystartują o
godzinie 10:00, sztafety mieszane o godzinie 12:00.
Rezygnujemy z dużego namiotu cateringowego na rzecz mniejszych
namiotów, w których będą mogły przebywać maksymalnie 24 osoby / 6
sztafet.
Kibice i osoby towarzyszące będą mogły przebywać tylko i wyłącznie na
trybunach stadionu po uprzednim wypełnieniu ankiety epidemiologicznej
(warunek konieczny).
Zmiany zawodników w strefie zmian będą bezdotykowe, rezygnujemy z
przekazywania pałeczek.
Lunch boxy będą konfekcjonowane.

Ilość uczestników
6. Pomorska Sztafeta Firm podzielona została na dwie tury – w każdej z nich mogą
wystartować 62 sztafety, czyli po 248 zawodników. Zawodnicy startujący w drugiej
turze mogą wejść na Stadion Lekkoatletyczny AWFiS dopiero po ukończeniu
rywalizacji drużyn z pierwszej tury i po opuszczeniu przez nich stadionu (koło godziny
12:15).
W pierwszej turze wystartują sztafety damskie i męskie. W drugiej turze – sztafety
mieszane. Szczegółowy harmonogram zawodów znajduje się tutaj [link do www].
Biuro zawodów
Biuro zawodów zlokalizowane będzie przed wejściem na Stadion Lekkoatletyczny.
Odbiór pakietów możliwy jest tylko i wyłącznie przez kapitanów sztafet. Prosimy, by
inne osoby nie wchodziły do biura zawodów.
W biurze zawodów będą dwa stanowiska. Przy każdym z nich może znajdować się
maksymalnie jedna osoba. Reszta osób powinna czekać na swoją kolej na zewnątrz.
Osoby czekające na odbiór pakietów muszą zachować dystans przynajmniej 1,5 m
od innych osób.
Przed wejściem do biura zawodów prosimy o założenie maseczki. Osobom bez
maseczek obsługa może odmówić wydania pakietu startowego.
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Kapitan drużyny musi zostawić w biurze zawodów podpisane oświadczenia
wszystkich członków sztafety. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie oświadczeń.
Piknik Firmowy
Sztafety, które mają wykupione miejsce w namiocie cateringowym, będą miały do
dyspozycji po jednym stole na drużynę.
Słoty zostaną rozstawione z zachowaniem minimum 1,5 m dystansu.
Rezygnujemy z dużego namiotu, na rzecz kilku mniejszych. W jednym namiocie
będzie maksymalnie 6 drużyn / 24 osoby.
Z namiotów nie mogą korzystać kibice i osoby towarzyszące.
Każdy stół będzie zdezynfekowany oraz oznaczony nazwą sztafety / firmy.
Limit sztafet, które mogą skorzystać z miejsc w namiotach cateringowych wnosi 18
drużyn.
Zawodnicy będą mieli możliwość zakupienia ciasta, kawy, herbaty. Wejście do
namiotu z kawą możliwy będzie w maseczkach i z zachowaniem minimum 1,5 m
odstępu między osobami. Cała kwota uzyskana ze sprzedaży ciasta, kawy, herbaty
przekazana zostanie Fundacji Hospicyjnej (płatność tylko gotówką do oznaczonej
puszki Fundacji).
Lunch Box
Każda drużyna otrzyma lunch box, w którym będą się znajdować pakiety z
przekąskami dla zawodników. Każdy pakiet będzie oddzielnie zapakowany.
Kibice
Kibice i osoby towarzyszące nie mogą przebywać na Stadionie Lekkoatletycznym
(czyli na murawie, w strefie zmian, na tartanie, itp.). Kibice mogą dopingować
zawodników tylko i wyłącznie z trybun stadionu – wytyczone zostanie specjalne
dojście dla kibiców (prosimy nie korzystać z innych wejść na trybuny).
Aby wejść na trybuny, kibice będą musieli wypełnić ankietę epidemiologiczną
(warunek konieczny).
Kibice mogą zająć maksymalnie 50% miejsc dostępnych na trybunach stadionu.
Prosimy o zachowanie odstępu: co drugie siedzenie lub 1,5 m lub zasłonięcie nosa i
ust.
Rywalizacja
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Strefa zmian zostanie tak zorganizowana, aby dystans między zawodnikami z różnych
drużyn był nie mniejszy niż 1,5 m.
Zawodnicy czekający na swoją kolej muszą zachować minimum 1,5 m dystans od
siebie (nawet o zawodników ze swojej drużyny).
Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą czipów mocowanych do butów. W
tym roku nie będzie pałeczek sztafetowych.
Zmiana zawodników w sztafecie będzie bezdotykowa. Kolejny zawodnik będzie
mógł wystartować w momencie kiedy, nadbiegający uczestnik go minie. Nie można
wystartować wcześniej (może to grozić dyskwalifikacją drużyny).
Depozyt
Możliwy będzie zostawienie swoich rzeczy w depozycie. Podczas korzystania z
depozytu prosimy o stosowanie maseczek. Organizator nie zapewnia worków
depozytowych. Rzeczy prosimy zapakować w taki sposób, by nic z nie wypadło.
W punkcie depozytowym może przebywać tylko jedna osoba, pozostałe osoby
prosimy po poczekanie na zewnątrz.
Prosimy o korzystanie z depozytu tylko w ostateczności.

