Instrukcje dla sędziów PZPS w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

1. Stan zdrowia sędziego (dotyczy wszystkich rozgrywek)
1.1. Sędziowie winni z nadzwyczajną uwagą podchodzić do swojego stanu zdrowia. W przypadku zauważenia
niepokojących objawów lub znalezienia się w sytuacji powodującej potencjalne zarażenie, w okresie potencjalnego
zagrożenia zarażeniem innych uczestników zawodów, winni poinformować obsadowych i poprosić o zmianę obsady.
Obsadowi będą wyrównywać liczbę obsad w takich przypadkach w późniejszych rozgrywkach.
1.2. Stwierdzone przypadki lekceważenia ryzyka powodowania zakażenia u innych uczestników zawodów będą
traktowane jako naruszenie pkt 4 Obowiązków sędziego szczebla centralnego (Załącznika nr 1 do Regulaminu Sędziego
PZPS).
1.3. Sędziowie są zobowiązani do monitorowania swojego stanu zdrowia i sytuacji epidemiologicznej w swoim
otoczeniu. Na dwa dni przed każdymi zawodami (dla meczu w sobotę ankietę należy wypełnić w czwartek) są
zobowiązani do wypełnienia ankiety epidemiologicznej w systemie obsad (widok ekranu poniżej).

1.4. Należy unikać podróżowania na zawody środkami komunikacji publicznej oraz z osobami innymi niż drugi sędzia
lub współzamieszkujący (np. BlaBlaCar).

2. Rekomendacje PZPS w stosunku do organizacji meczu (wyciąg) – dotyczy rozgrywek, dla których organizatorem jest
PZPS
2.1. Pełne rekomendacje PZPS w związku z sytuacją epidemiczną znajdują się na stronie sędziowie.pzps.pl w dziale „Do
pobrania”.
2.2. W czasie wchodzenia i wychodzenia z hali:
- sędziowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust;
- należy unikać poruszania się w towarzystwie innych osób;
- jeżeli jest wyznaczone, należy korzystać ze wskazanego wejścia;
- jeżeli organizator to przewidział, należy poddać się pomiarowi temperatury, wypełnić ankietę epidemiologiczną lub
zastosować się do innych procedur.

2.3. Należy unikać zbędnego poruszania się po obiekcie. Najlepiej ograniczyć się do przebywania w szatni oraz na
boisku.
2.4. Przed meczem kierownicy zespołów są zobowiązani do przekazania sędziom wraz z drukiem F02 oświadczenia o
stanie zdrowia zawodników i członków sztabu (załącznik do niniejszej instrukcji). Brak przedstawienia oświadczenia
będzie skutkował odmową dopuszczenia przez komisję sędziowską zespołu do meczu (zespół ma prawo weryfikacji
oświadczenia przeciwnika do 30 minut przed rozpoczęciem spotkania). W przypadku opóźnienia w przekazaniu
dokumentacji, komisja sędziowska może oznaczyć inny moment, lecz nie później niż losowanie. Oświadczenia należy
dołączyć do protokołu zawodów (zostaną przesłane wraz protokołem meczowym do biura PZPS).
2.5. Mecze będą odbywały się bez podawaczy piłek, moppersów i występów artystycznych w przerwach. Do
podawania piłek (mecze rozgrywane 5 piłkami, jak dotychczas) mają zostać zaangażowani zawodnicy rezerwowi. Mop
do wycierania boiska ma być dostępny przy stoliku sędziowskim, w razie konieczności użyty przez wskazanego przez
trenera członka zespołu.
2.6. W trakcie prezentacji przedmeczowej i po zakończonym spotkaniu nie ma witania/żegnania się pod siatką
zespołów i sędziów. Przy losowaniu preferowane przywitanie łokciem, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy.
Prezentacja przedmeczowa wygląda następująco: sędziowie i zespoły stają w jednej linii na środku boiska, speaker
przedstawia kapitanów, trenerów i sędziów w jednej zapowiedzi. Po gwizdku sędziego wszyscy się rozchodzą do swoich
ławek i na swoje pozycje. Na zakończenie meczu zespoły i sędziowie po prostu schodzą do swoich ławek, bez żegnania
się pod siatką.
2.7. Sędziowie winni unikać kontaktu fizycznego, takiego jak uściski, podanie ręki, „przybicie piątki”. Preferowane jest
witanie się łokciami, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy.
2.8. W strefie kontroli (okolice ławek rezerwowych i stolika sędziowskiego) przebywa minimalna, niezbędna liczba
osób zaangażowana w organizację meczu. Wszystkie osoby przebywające w strefie kontroli (poza członkami zespołu i
sędziami) obowiązkowo mają zasłonięte usta i nos. Członkowie zespołów nieobjęte ww. oświadczeniem o stanie
zdrowia nie mogą przebywać w strefie kontroli.

3. Rekomendacje w stosunku do organizacji meczu w rozgrywkach, w których organizatorem jest PLS S.A.
3.1. W życiu codziennym w miarę możliwości sędziowie powinni ograniczyć kontakty z osobami spoza
współzamieszkujących (transport publiczny, placówki medyczne, placówki usługowe, place zabaw, restauracje) oraz
regularnie i stale stosować środki zapobiegawcze (dystans społeczny, mycie i dezynfekcja rąk, noszenie maski).
3.2. W czasie wchodzenia i wychodzenia z hali:
- sędziowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust;
- należy unikać poruszania się w towarzystwie innych osób;
- jeżeli jest wyznaczone, należy korzystać ze wskazanego wejścia;
- jeżeli organizator to przewidział, należy poddać się pomiarowi temperatury, wypełnić ankietę epidemiologiczną lub
zastosować się do innych procedur.
3.3. Należy unikać zbędnego poruszania się po obiekcie. Najlepiej ograniczyć się do przebywania w szatni oraz na
boisku. Sędziowie winni unikać kontaktu fizycznego, takiego jak uściski, podanie ręki, „przybicie piątki”. Preferowane
jest witanie się łokciami, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy.
3.4. W meczach rundy zasadniczej, w których używany jest challenge, nie ma sędziów liniowych.
3.5. Na hali obowiązuje tzw. strefa „0” – przestrzeń, na której przebywać mogą tylko osoby wskazane na poniższym
rysunku. Poza sędziami i członkami zespołów wszyscy pozostali winni mieć zasłonięte usta i nos.

3.6. W trakcie prezentacji przedmeczowej i po zakończonym spotkaniu nie ma witania/żegnania się pod siatką
zespołów i sędziów. Przy losowaniu preferowane przywitanie łokciem, „żółwikiem” albo kiwnięciem głowy.
Prezentacja przedmeczowa wygląda następująco: sędziowie i zespoły stają w jednej linii na środku boiska, speaker
przedstawia kapitanów, trenerów, sędziów i komisarza w jednej zapowiedzi. Po gwizdku sędziego wszyscy się
rozchodzą do swoich ławek i na swoje pozycje. Na zakończenie meczu, po wręczeniu nagrody MVP, zespoły i sędziowie
schodzą do swoich ławek, bez żegnania się pod siatką.

Wzór oświadczenia o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu

Miejscowość……………., data………………

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu

Ja niżej podpisana/y ………………………………………… oświadczam, że wśród osób zgłoszonych do meczu w dniu
dzisiejszym na druku F-02:
- nikt w okresie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z żadną osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem
SARS CoV-2,
- nikt nie jest poddany kwarantannie,
- nikt nie miał bezpośredniego kontaktu z żadną osobą poddanej kwarantannie,
- u nikogo nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel lub uczucie duszności – trudności w nabraniu
powietrza.

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są świadome, że nie ma gwarancji, iż udział w meczu nie spowoduje
zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mają świadomość, że ryzyko takie
istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem
w miejscu rozgrywania meczu bądź w miejscu zakwaterowania nie będą wnosića żadnych roszczeń wobec
Organizatorów.

.......................................................... czytelny podpis przedstawiciela klubu

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w meczu i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne
świadczenia z tytułu ubezpieczenia imprezy sportowej.

