PROCEDURA COVID-19 AZS Winter CUP
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią podczas trwania zawodów AZS Winter Cup obowiązuje szereg obostrzeń
sanitarnych, dla bezpieczeństwa uczestników organizatorów, sędziów i obsługi zawodów.
Wszystkie nasze działania są zgodnie z zaleceniami GIS, PIT, POT oraz wytycznymi dla Organizatorów AMP, co wiąże się
z koniecznością przestrzegania zasad podczas zawodów oraz zmianami w funkcjonowaniu biura zawodów oraz obszaru startu
czy mety.
W obecnej sytuacji bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.
Dlatego przypominamy o obowiązku:
•
•
•

zakrywania nosa i ust,
dezynfekcji rąk
zachowaniu dystansu społecznego.

Jesteśmy w pełni świadomi wszelkich niedogodności, ale zapewnienie bezpieczeństwa jest celem nadrzędnym.
Przypominamy, że środki ochrony osobistej (maseczki) uczestnicy zawodów zapewniają we własnym zakresie.
Organizator oraz zarządca obiektu narciarskiego zapewnia dostęp do środków dezynfekujących
Zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych, zasad
obowiązujących na danym obiekcie narciarskim, do komunikatów spikera oraz zaleceń obsługi zawodów oraz obsługi stoku
narciarskiego.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie będą stosowali się do powyższych zasad, nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

BIURO ZAWODÓW
Będzie zlokalizowane zgodnie z komunikatami dotyczącymi konkretnych zawodów.
Do biura zawodów wstęp mają jedynie przedstawiciele danej uczelni/kierownicy ekip.
Przed wejściem oraz wychodząc z biura zawodów należy zdezynfekować dłonie.
W biurze zawodów należy mieć zakryte usta i nos oraz należy zachować dystans społeczny, szczególnie w kolejce osób
oczekujących na załatwienie spraw.
Kierownik ekipy ma za zadanie w biurze zawodów:
•
•
•
•

Przedstawić każdorazowo przed zawodami: oświadczenia COVID-19 wszystkich członków ekipy: zawodniczek,
zawodników także trenerów, kierowców.
Dokonać płatności gotówką za wszystkie nieopłacone osoby z danej uczelni
Wnieść opłatę za kaucje za karnety (zgodnie z komunikatem).
Złożyć dokument o wystawienie faktury.

Po załatwieniu formalności kierownik ekipy otrzyma od organizatorów dla osób, które będą startowały po raz pierwszy
w sezonie 2021/22:
•
•
•

numer startowy,
gadżet,
kalendarz

Osoby, które nie złożą oświadczenia COVID-19, nie zostaną dopuszczone do zawodów.
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ODPRAWA TECHNICZNA
Do odwołania odprawa techniczna będzie się odbywała w uproszczonej formie - tylko 1 osoba z danej uczelni będzie mogła
brać w niej udział. Wszelkie informacje dotyczące zawodów – listy startowe, komunikaty będą publikowane na stronie
www.wintercup.pl

NUMERY STARTOWE
Numer startowy wydawany jest zawodniczce/zawodnikowi na cały cykl zawodów.
W przypadku zgubienia numeru zawodnik może otrzymać nowy, po dokonaniu dodatkowej opłaty za udział w zawodach
w wysokości 60 zł.
W przypadku zgubienia numeru podczas danych eliminacji zawodnik nie będzie miał możliwości dokończenia startów w danym
dniu.

KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW
Zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi w danym ośrodku narciarskim.

STREFA STARTU
Zawodniczki i zawodnicy oczekujący na swój start w strefie startu są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
Maseczkę (lub inną część garderoby zasłaniającą usta i nos) można zdjąć tuż przed startem.
W strefie startu należy zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 m.

STREFA METY
Zawodniczka/zawodnik po ukończeniu swojego przejazdu ma obowiązek niezwłocznie założyć maseczkę lub inną część
garderoby zasłaniającą usta i nos.
W strefie mety mogą przebywać jedynie zawodniczki i zawodnicy, trenerzy biorący udział w danych eliminacjach.
W strefie mety należy mieć zasłonięte usta i nos oraz należy zachować dystans społeczny.

KIBICE / WIDZOWIE
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami.
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