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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS 

ZAWODÓW PIŁKI WODNEJ 
 
Poniższe informacje dotyczące organizacji zawodów piłki wodnej w czasie pandemii wywołanej 

przez SARS-CoV-2 na pływalniach zostały opracowane w oparciu o: 

 

Wyjaśnienia i zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 

Higieny w sprawie korzystania z basenów kąpielowych i pływackich: 

http://www.polswim.pl/sites/default/files/baseny_sars-cov-2_dla_gis_final.pdf  

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami 

 

Poniższe zasady należy traktować jako nadrzędne w stosunku do Regulaminu Zawodów Piłki 

Wodnej Polskiego Związku Pływackiego 

 

 

ZASADY OGÓLNE  

 

1. Udział w zawodach jest dobrowolny, a jego potwierdzenie następuje w wyniku zgłoszenia 

zawodnika przez macierzysty klub.  

2. Organizator zawodów wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad przestrzeganiem 

wymogów procedury bezpieczeństwa, zwaną dalej przedstawicielem organizatora, o czym 

poinformuje uczestników w komunikacie organizacyjnym zawodów wraz z podaniem numeru 

telefonu i adresu mailowego przedstawiciela. 

3. W komunikacie organizacyjnym zawodów organizator podaje szczegółowy plan meczy wraz 

z oznaczeniem szatni przeznaczonych dla poszczególnych drużyn. Ponadto zamieszcza w nim 

informację o adresie poczty e-mail, na który można nadsyłać wstępne listy startowe 

zawodników oraz numer telefonu Delegata KTPW.  

Organizator umożliwi wejście drużyn na pływalnię na min. 1,5 godziny przed rozpoczęciem 

meczu. 

4. Przed wejściem danej ekipy do obiektu jej kierownik przekaże przedstawicielowi organizatora 

listę startową zawodników i oficjeli (w 2 egzemplarzach) wraz z podpisanymi przez zawodników 

i oficjeli (w przypadku zawodników nieletnich przez rodziców/opiekunów prawnych):  

• Deklaracjami zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19 

• Zgodami na pomiar temperatury 

• Oświadczeniami sanitarnymi 

Wzory w/w dokumentów stanowią załączniki do niniejszej procedury. 

Obowiązek przekazania przedstawicielowi organizatora w/w dokumentów dotyczy także 

wszystkich osób pełniących funkcje w trakcie zawodów i jest warunkiem dopuszczenia do 

pełnienia danej funkcji w trakcie zawodów. 

Zawodnika, który nie dostarczy w/w dokumentów traktuje się jako nieuprawnionego do gry. 

Przedstawiciel organizatora umieszcza na otrzymanej liście zawodników adnotację o 

przekazaniu w/w dokumentów (przy każdym nazwisku) a następnie przekazuje listę Delegatowi 

KTPW zawodów. Delegat umieszcza adnotację w protokole meczowym o niedopuszczeniu 

zawodnika do gry z powodu podwyższonej temperatury ciała. 

5. Organizator sporządza listę wszystkich osób funkcyjnych uczestniczących w zawodach, która 

wraz z kopiami list startowych zawodników oraz formularzami wymienionym w pkt. 4 stanowi 

dokumentację udostępnianą na żądanie odpowiednim organom i służbom sanitarnym. 

6. Pomiar temperatury zawodników i innych uczestników zawodów odbywać się będzie w 

przypadku stwierdzenia widocznych oznak infekcji dróg oddechowych (katar, kaszel) przed 

wejściem ekipy do obiektu każdego dnia zawodów. Pomiaru dokonuje przedstawiciel 

organizatora. 

W przypadku, gdy przekroczony zostanie próg 38 stopnia Celsjusza pomiar zostanie wykonany 

jeszcze dwukrotnie w odstępnie 15 min. W sytuacji potwierdzenia przekroczenia ww. progu u 

zawodnika, traktuje się go jako nieuprawnionego do gry. Przedstawiciel organizatora 
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niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Delegata KTPW zawodów. Delegat umieszcza 

adnotację w protokole meczowym o niedopuszczeniu zawodnika do gry z powodu 

podwyższonej temperatury ciała. 

W przypadku potwierdzenia przekroczenia ww. progu u osoby innej niż zawodnik, nie może ona 

pełnić żadnej funkcji w czasie zawodów ani przebywać na płycie basenu ani na widowni. 

Osoba, u której zostanie stwierdzone przekroczenie progu temperatury zostanie umieszczony 

w izolatorium i wyposażony w maseczkę, a w przypadku stwierdzenia także innych objawów 

(katar, kaszel, zaburzenia oddechowe) organizator jest uprawniony do poinformowania 

odpowiednich służb sanitarnych (dalsze postępowanie zgodnie z ich zaleceniami). W 

przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic / opiekun prawny zostanie niezwłocznie 

poinformowany o sytuacji, a w izolatorium zawodnik taki będzie przebywał pod opieką osoby 

wyznaczonej przez organizatora. 

7. Kierownik każdej z uczestniczących w zawodach drużyn (trener) jest zobowiązany do 

posiadania danych kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych nieletnich członków 

swojej ekipy oraz udostepnienia tych danych na żądanie organizatora bądź przedstawiciela 

organizatora w przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia nieletniego uczestnika 

zawodów w izolatorium.  

8. Odprawa techniczna przed zawodami odbywa się bez udziału przedstawicieli 

uczestniczących drużyn. 

9. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia odrębnej szatni dla każdej z drużyn 

uczestniczących w zawodach w danym czasie oraz dla sędziów zawodów (odrębnej od szatni 

drużyn). 

10. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia maseczek oraz rękawiczek ochronnych dla 

sędziów i innych osób stanowiących obsługę techniczną zawodów. 

11. W czasie przemieszczania się po obiekcie oraz w szatni zawodniczy i inni członkowie ekip mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa w rozumieniu przepisów obowiązujących w związku ze stanem 

epidemii. 

12. Łączna liczba zawodników oraz obsługi technicznej, w tym komisji sędziowskich nie przekroczy 

limitu osób wynikającego z przepisów obowiązujących w dniu rozegrania zawodów (zgodnie 

z rozporządzeniem z dn. 7 sierpnia 2020 roku z późniejszymi zmianami);  

13. Udział publiczności w zawodach jest dopuszczalny na zasadach wynikającego z przepisów 

obowiązujących w dniu rozegrania zawodów (zgodnie z rozporządzeniem z dn. 7 sierpnia 2020 

roku z późniejszymi zmianami); 

14. Organizator jest zobowiązany do udostępnienia wszystkim uczestnikom zawodów płynu do 

dezynfekcji rąk w miejscach ogólnodostępnych, w tym na trybunach. 

 

ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA MECZU 

 
1. Wszystkie osoby przebywające na płycie basenu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w 

rozumieniu przepisów obowiązujących w związku ze stanem epidemii. Obowiązek ten nie 

dotyczy zawodników oraz trenerów w czasie rozgrzewki przedmeczowej i w czasie meczu a 

także sędziów głównych prowadzących zawody w czasie trwania meczu. 

2. Wszystkie osoby przebywające na płycie basenu z wyjątkiem zawodników mają obowiązek 

założenia rękawiczek ochronnych. 

3. Przedmeczowa prezentacja zawodników może odbywać się w wodzie (zawodnicy nie 

wychodzą z wody do prezentacji) bądź przy ławkach rezerwowych. Organizator ma prawo do 

rezygnacji z przedmeczowej prezentacji zawodników.  

4. W czasie trwania meczu na płycie pływalni mogą przebywać jedynie zawodnicy uprawnieni 

do gry w danym meczu, trenerzy i inni oficjele (nie więcej niż dwie osoby na drużynę), sędziowie 

oraz inne osoby niezbędne do przeprowadzenia zawodów. 

5. Wszystkie przedmioty osobiste zawodników (ręczniki, szlafroki, obuwie basenowe itd.) w czasie 

meczu muszą znajdować się w zamkniętych torbach, plecakach bądź pudłach. Każda z 

drużyn jest zobowiązania do zabrania z płyty basenu wszystkich rzeczy osobistych oraz butelek 

po napojach niezwłocznie po zakończeniu meczu.  

6. Zawodnicy oraz inni członkowie ekip mają obowiązek niezwłocznego opuszczenia płyty 

basenu po zakończeniu meczu. 

7. Protokoły meczowe będą przekazywane uczestnikom meczu przez delegata KTPW drogą 

elektroniczną na adres wskazany na liście zawodników niezwłocznie po zakończeniu meczu. 
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Ewentualne protesty należy wnosić w formie wiadomości zwrotnej (na adres z którego 

otrzymano protokół) w terminie 1 godziny od otrzymania protokołu. 

8. Ceremonia medalowa jest ograniczona do przekazania kompletu medali przedstawicielowi 

drużyny (trenerowi). 

9. Środki do dezynfekcji rąk zostaną umieszczone w szatniach, oraz przy stoliku sędziowskim. 

 

Należy podkreślić, że „nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę 

przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę 

w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. (…)  COVID-19 nie jest chorobą 

wodozależną, zwraca się w tym kontekście uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa 

otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne. Również chlor (podchloryn sodu) (…) stosowane 

powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach kąpielowych skutecznie 

eliminują cząstki tego mikroorganizmu.”. 

Ponadto liczba zawodników podczas meczu piłki wodnej przebywających jednocześnie w basenie 

to 14 osób. Liczba ta w momencie dokonywania zmian może się chwilo zwiększyć o kilka osób. 

Biorąc pod uwagę rozmiary boiska  (5 lub 6 torów) liczba ta jest mniejsza niż przewidywały limity w 

okresie najdalej idących obostrzeń (4 osoby na tor). 
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