
ZALECENIA DO TRENINGÓW SPORTOWYCH  
w trakcie stanu epidemii COVID-19 zgodne z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów  

i wytycznymi PZTKD 
 

Wytyczne dla infrastruktury zewnętrznej o charakterze otwartym: 

Na obiektach takich jak: stadiony sportowe, boiska otwarte i półotwarte (szkolne, wielofunkcyjne, 

typu Orlik), będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów. 

W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. 

Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na 

każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy 

podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio metrową strefę buforową (Dz.U. 

16.05.2020, poz. 878). 

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa:  

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS TRENINGÓW KLUBU 

TAEWO w trakcie stanu epidemii COVID-19 

1. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w drodze na i z treningu. 
 

2. Dzieci do 13 roku życia muszą zostać doprowadzone na trening przez pełnoletniego 

opiekuna. Opiekunowie podczas treningu nie mogą przebywać na obiekcie, którym 

prowadzony jest trening – pozostają poza strefą treningu/obiektu.  
 

3. Przychodząc na obiekt sportowy OBOWIĄZKOWO przychodzimy w masce na twarzy, 

natomiast przebywając na obiekcie sportowym, na którym prowadzony jest trening 

nie ma obowiązku zakrywania twarzy – na treningu ćwiczymy bez maseczki. 
 

4. W związku z wyłączeniem możliwości korzystania z szatni uczestnicy treningu 

przychodzą na boisko ubrani już w strój treningowy (dobok a pod nim w razie 

chłodnej pogody leginsy, bluzki czy bluzy) i obuwie sportowe (adidasy). Uczestnik 

może przynieść ze sobą wodę do picia pod warunkiem, że jest ona w podpisanej 

butelce, którą po treningu ma obowiązek zabrać ze sobą. 

5. Należy mieć ze sobą rękawiczki jednorazowe (lateksowe) lub zimowe (5-cio palczaste) 

6. Organizator treningu ustala listę osób w każdej z grup treningowych uwzględniając 

obowiązujące limity miejsc. 

7. Weryfikacji uczestników - liczby osób wchodzących na obiekt dokonują trenerzy. W 

treningu biorą udział tylko osoby wcześniej zgłoszone.  

W zajęciach mogą  brać udział osoby, które podpisały i dostarczyły do Klubu/ 

trenerowi  „Oświadczenie i zgodę rodzica na udział dziecka w zajęciach 

organizowanych przez TAEWO Klub Wschodnich Sportów Walki w warunkach 

obowiązującego stanu epidemii wirusa COVID-19”. Oświadczenie należy pobrać, 

wydrukować, podpisać i dostarczyć trenerowi prowadzącemu zajęcia najpóźniej 

przed pierwszym treningiem(www.taewo.pl) 



 

8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 

9. Obowiązkowe sprawdzenie temperatury ciała (termometrem bezdotykowym) przed 

wejściem na obiekt i przystąpieniem do treningu. Osoby chore, mają kategoryczny 

zakaz uczestnictwa w zajęciach. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego 

objawów poddających w wątpliwość stan zdrowia danej osoby, nie będzie ona brała 

udziału w zajęciach. 
 

10. Zachowania dystansu społecznego. Nie ćwiczymy w bliskich parach, ustawiamy się w 

odległościach 2m od siebie.  
 

11. Zalecamy korzystanie z osobistego sprzętu treningowego(skakanki, rękawice). 

Ćwiczący podczas treningu powinni korzystać z własnego sprzętu sportowego. Jeżeli 

wykorzystywany jest sprzęt klubowy, podczas jednej jednostki treningowej powinna 

korzystać z niego tylko jedna osoba. Po zajęciach należy go zdezynfekować. 

12. Dezynfekcja urządzeń  i sprzętu po każdym użyciu i każdej grupie przez trenerów 

prowadzących trening.  

13. Nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego WC (dostępny będzie 

tylko TOI -TOI na zewnątrz). Zalecamy skorzystać z toalety jeszcze w domu przed 

treningiem. 

14. Formy i środki treningowe będą tak dobrane przez trenerów, żeby zminimalizować 

jakiekolwiek ryzyko. Plan zajęć powinien obejmować doskonalenie indywidualnej 

techniki, doskonalenie układów, oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe w zakresie 

możliwym do zrealizowania w w/w warunkach. Podczas zajęć należy zrezygnować ze 

sparingów, ćwiczeń wymagających bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami 

zajęć, takiego jak np.; mocowanie w parach. 

15. Między jednymi treningami a drugimi jest 15 min, przerwy. Prosimy nie przychodzić 

za wcześnie oraz sprawnie opuszczać obiekt by nie powstawały większe 

zgromadzenia (tłumy przed boiskiem).  

16. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i 

podporządkowania się zaleceniom trenera. 

 
Zarząd TAEWO KWSW 


