
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LIEBHERR 2020 ITTF MISTRZOSTWA EUROPY 

 

PROTOKÓŁ SANITARNY DLA OBSŁUGI, DELEGATÓW ORAZ 
SĘDZIÓW 



 

 

PRZED MISTRZOSTWAMI 
 

 

 

• 18.06.2021. – Obowiązkowy przyjazd Sędziego Głównego oraz Obsługi ETTU 

• 20.06.2021. – Obowiązkowy przyjazd Zastępców Sędziego Głównego oraz Sędziów Liczących 
 

• Wszyscy uczestnicy mistrzostw muszą uzyskać negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19 w ciągu 72 godzin przed wejściem 
do “bańki”. Negatywny wynik testu należy przesłać drogą elektroniczną do Delegata Technicznego ETTU (competition@ettu.org) oraz 
Organizatora (covid@pzts.pl). Zwrot kosztów poniesionych za wykonanie testów (do 100 euro) nastąpi po okazaniu 
rachunku.  

 
• Zaleca się utrzymywać szczególną ostrożność przynajmniej 14 dni przed przyjazdem. Nie gromadzić się w dużych skupiskach ludzi, nie 

odwiedzać zatłoczonych miejsc, zachowywać dystans społeczny, nosić maseczki gdy jest to niezbędne, regularnie dezynfekować ręce 
itd.  

 
• Dodatkowe rekomendacje można uzyskać: COVID-19 - Single page recommendations from ITTF or ITTF COVID-19 

Guidelines v1.0 

mailto:competition@ettu.org
mailto:covid@pzts.pl
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/05/20200522_ITTF_COVID-19_Guidelines.pdf
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2020/05/20200522_ITTF_COVID-19_Guidelines.pdf


 

 

PRZYJAZD 
 

 

 

 
• Wszyscy sędziowie (nawet zaszczepieni) zostaną poddani testom antygenowym przed zakwaterowaniem w hotelu.  

Procedura w przypadku gdy test antygenwy będzie pozytywny: 
 

• Organizator skontaktuje się z sędziom tylko w przypadku pozytywnego testu antygenowego na obecność COVID-19. W przypadku 
negatywnego wyniku testu nie będzie żadnych dodatkowych informacji ze strony organizatora.   

• Jeśli test antygenowy będzie pozytywny, niezwłocznie zostanie przeprowadzony test PCR. W przypadku, gdy w szybkim teście antygenowym 
sędziemu wyjdzie wynik pozytywny, wszystkie osoby podróżujące tym samym transportem zostaną przebadane testem PCR. Wynik testu będzie 
znany w ciągu 24 godzin. Koszt testów pokrywa ETTU/PZTS. 

• Jeśli test PCR będzie pozytywny, zostaną wykonane procedury zgodne z Polskim prawem (https://www.gov.pl/web/coronavirus)  

• W przypadku, gdy sędzia zostanie wykluczony z turnieju z powodu pozytywnego wyniku na obecność COVID-19, koszty związane z 
kwarantanną zostaną pokryte przez ETTU/PZTS 

http://www.gov.pl/web/coronavirus)
http://www.gov.pl/web/coronavirus)
http://www.gov.pl/web/coronavirus)


 



 

W HOTELU  
 

 

 

 

 

• Należy nosić maseczki podczas przemieszczania się po hotelu oraz 
w trakcie przejazdu autobusem (za wyjątkiem spożywania posiłków) 

• Zakazane jest opuszczanie hotel. Wyjątkiem jest droga z hotelu na sale 
(jest to część “Bańki”) 

• Posiłki będą podawne w hotelu w specjalnie wyznaczonych miejscach 
odizolowanych od miejsc restauracyjnych dostępnych do publicznego 
użytku.  

• W celu uniknięcia rozpowszechnienia się infeckcji, sędziowie powinni 
zachowywać 1.5 metrowy dystans społeczny przez cały okres turnieju.  

• Procedura w przypadku objawów zakażenia oraz gdy temperatura ciała 
będzie wyższa niż 37.5 stopnia: 

• Organizatorzy zapewnią telefon alarmowy  

• Obsługa medyczna zostanie wysłana do przeprowadzenia testu na obecność COVID-19 

• Sędziowie z objawami infekcji oddechowymi nie zostaną 
wpuszczeni na sale. Ponowne pozwolenie na wejście na 
salę zostanie przyznane po negatywnym wyniku na 
obecność COVID-19.   

• Sędziowie przemieszczają się z hotelu na salę pieszo. Podczas 
przejścia sędziowie muszą nosić maseczki. Dozwolne jest tylko 
przejście z hali do hotelu i z powrotem bez żadnych dodatkowych 
przystanków.  

• W przypadku deszczu zostanie zapewniony autobus. 

inclusive part of the 
bubble 

inclusive part of the 
bubble 



 

 

NA SALI 
 

 
 

• Organizator zapewni odpowiednie oznakowanie, w razie tworzenia się kolejki do 
wejścia na sale, aby zachować 1.5 metrowy dystans społeczny  

• Dostępne będą dozowniki do mydła, bezdotykowe suszarki do rąk oraz ręczniki 
papierowe. 

• Surowo zakazane jest opuszczanie sali bez zgody ETTU. Sędziowie, którzy 
opuszczą “bańkę” zostaną wykluczeni z turnieju. Zielone miejsca na rysunku 
obok pokazują jakie miesjca zaliczane są do “bańki”.  

• Przez cały czas turnieju należy nosić maseczki. Wyjątkiem są zawodnicy, 
którzy się rozgrzewają lub prowadzą mecz.  

• Zakazane jest używanie pryszniców na sali.  

• Za każdym razem, gdy pojawią się symptomy chorobowe lub jeśli temperatura 
ciała będzie powyżej 37.5 stopnia należy niezwłocznie powiadomić delegata 
technicznego ETTU, który rozpocznie odpowiednie procedury sanitarne. 
Sędziowie z problemami oddechowymi zostaną przetransportowani do hotelu 
specjalnym pojazdem. Ponowne wejście na salę zostanie wznowione po 
negatywnym wyniku PCR lub antygenowym na obecność COVID-19. 

• Należy pamiętać o 1.5 metrowym dystansie społecznym  

• Podczas, gdy sędzia ma przerwę, zaleca się aby nie przebywał na sali a udał 
się do hotelu. Jeśli przerwa pomiędzy wyzanczonymi dla sędziego meczami 
jest za krótka, sędzia powinien udać się do pokoju sędziowskiego lub do 
specjalnie wyznaczonego miejsca na trybunach.  



 

 

PRZED MECZEM 
 

 

 

• Stanowiska w call area muszą mieć odległość minimum 2 metrów od siebie. 

• Zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie muszą nosić maseczki w call area. 

• Zawodnicy muszą zdezynfekować swoje ręce przed wyborem piłeczek. 

• Zawodnicy muszą pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego minimum 1,5 metra pomiędzy sędziami i innymi uczestnikami w call 
area.   

• W przypadku, gdy zawodnicy nie wybiorą piłeczek, sędzia wybiera losowo piłeczki. Sędzia powinien zdezynfekować dłonie przed 
wyborem piłeczek oraz po wyborze piłeczek.  



 

 

W korcie (podczas meczu) 
 

 

 
 

• Sędzia wchodzi do kortu zawsze przed zawodnikami. 

• Podczas losowania żetonem, należy zachować dystans społeczny pomiędzy sędzią a zawodnikami minimum 1,5 metra. 

• Zasada 1,5 metrowego dystansu społecznego dotyczy także prezentacji przed meczowej.  

• Sędziowie i zawodnicy nie podają sobie rąk. 

• Nie zostaje wprowadzony system gry na wiele piłek.   

• Zawodnicy nie mogą wycierać stołu swoimi ręcznikami. Zawodnicy powinni zgłosić sędziemu konieczność wytarcia stołu. Wyznaczona 
osoba (sędzia) zostanie poproszona o wytarcie stołu. 

• Zawodnicy nie mogą chuchać na piłeczkę 

• Zawodnicy nie mogą wycierać dłoni o powierzchnię stołu. 

• Należy unikać plucia w korcie. 

• Zawodnicy nie zmieniają stron po zakończonym secie. 

• Sędziowie muszą nosić maseczki w trakcie meczu. 



 

 

PO ZAKOŃCZONYM MECZU 
 

 

 

• Sędziowie i zawodnicy nie podają sobie rąk. 

• Sędziowie powinni opuścić sale i wrócić do hotelu po zakończonych swoich obowiązkach.  

• Sędziowie dezynfekują stół, pojemniki na ręczniki oraz krzesła trenerów po każdym meczu. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Oranizator oraz ETTU zastrzega sobie prawo do zmiany wytycznych dot. protokołu sanitarnego. 

Sędziowie zostaną powiadomieni o wszystkich zmianach. 



 
 

Każdy uczestnik mistrzostw zobowiązany jest to wypełnienia kwestionariusza: 

Oświadczam, że zapoznałem się i zrozumiałem wytyczne w protokole sanitarnym dotyczącym warunków LIEBHERR 2020 ITTF 
Mistrzostw Europy w Tenisie Stołowym, co akceptuje i stwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

 

 
SURNAME and Name: 
NAZWISKO i Imię: 

 

 
Association: 

Polish Table Tennis Federation 

 
Role at the championships: 
Funkcja podczas mistrzostw: 

Umpire / Sędzia Liczący 

 
Date: 
Data: 

 

 
Signature: 
Podpis: 

 

 
 

Podpisany document należy wysłać do Delegata Technicznego (competition@ettu.org) do wtorku, 08.06.2021. 

 

mailto:competition@ettu.org

