
REGULAMIN 

POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA 

TRANSMISJI ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 W ZWIĄZKU Z  

UCZESTNICZENIEM W ROZGRYWKACH  

PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ 

 

W trosce o bezpieczne przeprowadzenie rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez 

Podkarpacki Związek Piłki Nożnej ustala się następujące zasady postępowania w zakresie 

ograniczenia transmisji zarażenia wirusem SARS-COV-2: 

 
1. Kluby zobowiązane są do bezwzględnego stosowania - „Wytycznych dotyczących 

rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych sezonu 2020/2021 w okresie trwania 

epidemii SARS CoV -2” - przyjętych Uchwałą 36/VI/2020 Zarządu Podkarpackiego ZPN     

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

 
2. Zaleca się, aby Klub wyznaczył osobę odpowiedzialną za dbałość o higienę w klubie        w 

trakcie zawodów, treningów i prac administracyjnych. 

Do obowiązków ww. osoby powinno należeć inicjowanie i nadzorowanie wszelkich działań 

mających na celu ograniczenie zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS- 

CoV-2 podczas wspólnych działań na rzecz Klubu. 

Powyższe zadania realizuje się w szczególności poprzez: 

a) zwracanie  uwagi  na  unikanie  ryzykownych  zachowań  sanitarnych,  np.  związanych   

z nieprzestrzeganiem odpowiedniej odległości w szatni, gabinecie czy sposobem witania się 

zawodników oraz osób funkcyjnych; 

b) dbałość o stosowanie środków ochrony indywidualnej przez zawodników, członków 

zespołu szkoleniowego oraz działaczy klubowych; 

c) zapewnienie dostępu do środków dezynfekcyjnych w szatniach, łazienkach, biurach, itp. 

 
3. Zaleca się, aby trener drużyny systematycznie przeprowadzał wywiad wśród zawodników w 

zakresie ich samopoczucia i stanu zdrowia. 

 
4. W przypadku stwierdzenia, że w danej drużynie Klubu nastąpił kontakt wysokiego ryzyka, 

tj. kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub wystąpiły objawy infekcji 

sugerujące zarażenie wirusem SARS-CoV-2,  osoba  co  do  której  zachodzi  uzasadnione  

podejrzenie, iż mogła zarazić się w/w wirusem, powinna zostać niezwłocznie odsunięta od 

zespołu. 

W przypadku stwierdzenia u członka Klubu powyższych objawów, Klub jest zobowiązany 

do niezwłocznego zawiadomienia właściwej dla miejsca pobytu zawodnika stacji sanitarno- 

epidemiologicznej oraz organu prowadzącego rozgrywki (Wydziału/Komisji Gier) 

 
5. Klub, w którym stwierdzono u członka lub członków zespołu (w tym w sztabie trenerskim) 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest zobowiązany do przedstawienia Wydziałowi/Komisji 

Gier planu działania, które podejmie w związku z zaistniałą sytuacją. 

 
6. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, 

Wydział/Komisja Gier, po rozważeniu danej sytuacji, będzie uprawniony do podjęcia 

następujących decyzji: 

a) podtrzymać pierwotny termin zawodów z udziałem Klubu; 

b) zaproponować zainteresowanym klubom, uzgodnienie między sobą nowego terminu 



zawodów; 

c) odwołać zawody i wyznaczyć nowy termin zawodów; 

 

7. Jeżeli Klub poinformuje Wydział/Komisję Gier o zarażeniu członka lub członków drużyny 

(w tym sztabu trenerskiego) wirusem SARS-CoV-2 i zarazem dostarczy potwierdzające to  

wyniki badań przeprowadzonych przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub inny 

uprawniony podmiot, a nastąpi to w terminie co najmniej 48 h przed rozpoczęciem 

zaplanowanych zawodów najbliższej kolejki, Wydział/Komisja Gier będzie uprawniony/a 

do odwołania zawodów 

8. W  przypadku  gdy  Klub  poinformuje  Wydział/Komisję  Gier  o   zarażeniu   członka lub 

członków drużyny (w  tym  sztabu  trenerskiego)  wirusem  SARS-CoV-2,  a  nastąpi  to w 

terminie krótszym niż 48 h przed rozpoczęciem zaplanowanych zawodów najbliższej 

kolejki, Wydział/Komisja Gier będzie uprawniony/a do odwołania wskazanych powyżej 

zawodów, ze względu na zagrożenie zdrowia i życia uczestników zawodów. W takim 

przypadku, Klub jest zobowiązany do przedstawienia wyników badań przeprowadzonych 

przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub inny uprawniony podmiot w terminie do 72 h 

od momentu poinformowania organu prowadzącego rozgrywki. Niespełnienie tego 

wymogu, w przypadku odwołania zawodów,  będzie skutkować nałożeniem sankcji 

wynikających z Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.   

 
9. W przypadku gdy Klub nie przedstawi wskazanych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu 

wyników badań lub decyzji uprawnionych podmiotów o obowiązkowej kwarantannie 

członków drużyny, najbliższa kolejka ligowa po odwołaniu wcześniejszej kolejki zostanie 

przeprowadzona w zaplanowanym terminie. 

 
10. Klub, w którym stwierdzono  zarażenie wirusem SARS-CoV-2  będzie zobowiązany   

do doręczenia Wydziałowi/Komisji Gier, po przeprowadzeniu wskazanych w pkt. 5  

niniejszego Regulaminu działań, zestawienia członków drużyny przebywających w izolacji 

wraz z wynikami badań lub objętych kwarantanną wraz z potwierdzeniem przebywania na 

kwarantannie (np. wydruk z Indywidualnego Konta Pacjenta lub PUE ZUS) w celu 

przeprowadzenia oceny stanu zawodników zdolnych do gry w najbliższych i kolejnych 

zawodach. 

 
11. W przypadku gdy  z analizy listy  zawodników na sezon 2020/2021 będzie wynikało,     

iż Klub po wyłączeniu izolowanych lub objętych obowiązkową kwarantanną zawodników 

posiada minimum 16 zawodników (w tym bramkarz) zdolnych do gry, klub będzie musiał 

kontynuować udział w rozgrywkach. 

 

12. Jeżeli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub objęcie obowiązkową kwarantanną dotyczy 

członka lub członków sztabu trenerskiego,   Klub   będzie   zobowiązany   do   doręczenia   

Wydziałowi/Komisji   Gier,    po przeprowadzeniu wskazanych w pkt. 5 niniejszego 

Regulaminu działań, zestawienia członków sztabu trenerskiego przebywających w izolacji 

wraz z wynikami badań lub objętych kwarantanną wraz z potwierdzeniem przebywania na 

kwarantannie (np. wydruk z Indywidualnego Konta Pacjenta lub PUE ZUS). Spełnienie 

powyższych wymogów zwalnia klub z obowiązku posiadania na ławce rezerwowych 

licencjonowanego trenera.  

 

 

 

 



13. Klub będzie zobowiązany do doręczenia  Wydziałowi/Komisji Gier wskazanych  

w pkt. 7, 8, 10  i 12 niniejszego Regulaminu dokumentów zawierających dane wrażliwe 

dotyczące stanu zdrowia zawodników oraz sztabu trenerskiego w formie elektronicznej 

zapisanej w formacie ZIP poprzez skompresowanie i zabezpieczenie hasłem na adres  

e-mail: organu prowadzącego rozgrywki Zaznacza się przy tym, że hasło należy przesłać 

w formie SMS do Przewodniczącego Wydziału/Komisji Gier prowadzącego rozgrywki.  

 

14. Wszelkie sprawy, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie, będą 

rozstrzygane przez właściwe  Wydział/ Komisje  Gier prowadzące rozgrywki,  

a w przypadku rozbieżności interpretacyjnych, przez   Wydział Gier Podkarpackiego ZPN. 

 

15. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Wydziałowi Gier 

Podkarpackiego ZPN oraz Zarządowi Podkarpackiego ZPN, przy czym interpretacja wydana 

przez Zarząd jest wiążąca dla Wydziału . 

mailto:pglowacki@opolskizpn.pl

