
WYTYCZNE KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKR ĘGOWEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ 
dla organizatorów zawodów w biegu na orientacj ę w czasie stanu zagro żenia epidemicznego 

 
1. Możliwo ść organizowania zawodów: 
W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, w zakresie na jaki pozwalają na to rozporządzenia 
administracji państwowej, możliwe jest organizowanie zawodów w biegu na orientację przy 
jednoczesnym zastosowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego. 

2. Zasady bezpiecze ństwa epidemicznego: 
Organizator jest zobowiązany do przedstawienia uczestnikom, jednocześnie z regulaminem zawodów 
(albo w samym regulaminie), szczegółowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego, zastosowanych 
w związku z organizowanymi zawodami, uwzględniających wszystkie poniższe punkty jej 
przygotowania oraz przebiegu. 

2.1 Rejestracja uczestników: 
Zaleca się prowadzenie rejestracji zgłoszeń oraz dokonywanie opłaty wpisowego drogą elektroniczną. 

2.2 Możliwo ść rezygnacji z udziału w imprezie ze wzgl ędów zdrowotnych: 
Zaleca się aby rezygnacja z udziału w zawodach ze względów zdrowotnych nie pociągała za sobą 
kosztów większych niż 50 % wartości wpisowego. 

2.3 Zalecenia obowi ązujące na parkingu, w centrum zawodów na starcie , na t rasie oraz na 
mecie: 
Organizator jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych zaleceń obowiązujących wszystkich 
uczestników : na parkingu, w centrum zawodów, na starcie, na trasie oraz na mecie związanych 
z obowiązkiem dezynfekcji rąk, noszenia maseczek oraz zachowania wymaganego dystansu. 

2.4 Organizacja startu: 
Sędziowie obsługujący start powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
Z jednego startu, w jednej minucie startuje co najwyżej jeden zawodnik / zespół. 
Zaleca się wcześniejsze przygotowanie i opublikowanie list startowych (najpóźniej w przeddzień 
imprezy). 

2.6 Potwierdzanie punktów kontrolnych: 
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych powinno odbywać się wyłącznie elektronicznie. 

2.7 Organizacja mety: 
Sędziowie obsługujący metę powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

2.8 Zakończenie imprezy: 
Dopuszcza się całkowitą rezygnację z tradycyjnej formy zakończenia imprezy. 

2.9 Wyniki: 
Dopuszcza się, aby wyniki zbiorcze wszystkich uczestników były opublikowane jedynie w Internecie. 

2.10 Dyplomy i nagrody: 
Dopuszcza się możliwość całkowitej rezygnacji z dyplomów, medali oraz nagród. 

3. Obowi ązkowe (epidemiczne) wyposa żenie ka żdego uczestnika: 
Własny środek do dezynfekcji rąk, maseczka lub przyłbica. 

4. Wyżywienie i noclegi: 
Zaleca się, aby organizator zawodów nie zabezpieczał we własnym zakresie noclegów oraz wyżywienia. 

5. Uwaga ko ńcowa: 
Wytyczne Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Orientacji Sportowej obowiązują przez cały 
okres stanu zagrożenia epidemicznego. 
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