
 

 

 

Zalecenia organizacyjne dla rozgrywek ŁZKosz w stanie epidemii COVID-19 

 

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, Łódzki Związek Koszykówki wprowadza 
następujące zalecenia, związane z organizacją meczów, rozgrywanych w ramach lig, prowadzonych przez ŁZKosz: 

1. Każdy zawodnik (w przypadku graczy niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny), trener i sędzia, biorący 
udział w rozgrywkach, zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, dotyczącego stanu zdrowia oraz 
braku kontaktu z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie. Oświadczenie dołączone 
musi zostać w systemie ESOR przy zgłoszeniu zawodnika do rozgrywek (została wprowadzona 
dodatkowa rubryka w e-zgłoszeniach w systemie ESOR). W przypadku zmiany stanu faktycznego, 
zawodnik (rodzic), trener lub sędzia, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
organizatora rozgrywek. 

2. Organizator meczu podejmuje decyzję (i przejmuje odpowiedzialność za jej prawidłowe wdrożenie), 
dotyczącą udziału kibiców. Maksymalna liczba widzów oraz sposób ich rozmieszczenia, określona jest w 
zaleceniach odpowiednich instytucji i organizator ma obowiązek ich przestrzegać (aktualnie w zależności 
od „strefy”: zielona - 50% pojemności hali, żółta - 25%, czerwona - brak kibiców)  

3. Organizator powinien zapewnić w hali środki dezynfekcyjne 
4. Organizator powinien poinformować drużynę gości i sędziów o zasadach, panujących w danym obiekcie, 

w szczególności o: możliwości oraz zasadach korzystania z zaplecza sanitarnego, tzn.: szatni i natrysków. 
Lista teleadresowa klubów województwa łódzkiego została rozesłana do wszystkich zainteresowanych. 
Sędziowie powinni zostać powiadomieni za pośrednictwem Wydziału Sędziowskiego 
(sedziowie@lzkosz.pl)  

5. Wszyscy uczestnicy meczu muszą stosować się do aktualnych wytycznych sanitarnych, publikowanych 
przez odpowiednie władze i instytucje. 

6. Ważność badań lekarskich, dopuszczających zawodników do gry, ustalona jest stanowiskiem 
Ministerstwa Zdrowia, tzn.: badania wykonane przed 7 marca 2020 roku zachowują ważność do 60 dni 
po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie zachęcamy do wykonywania 
regularnych badań, jeśli jest taka możliwość w danym ośrodku. 

7. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŁZKosz przełoży z urzędu (na wniosek klubu, potwierdzony 
odpowiednią dokumentacją) mecz ligowy w sytuacji, gdy w danej drużynie, z powodu choroby lub 
kwarantanny części zawodników, nie jest możliwe skompletowanie składu, niezbędnego do rozegrania 
meczu zgodnie z Regulaminem Zawodów ŁZKosz.  

8. Przełożony na podstawie niniejszych zaleceń mecz, powinien zostać rozegrany do końca danego etapu 
rozgrywek, a w przypadku, gdyby taka sytuacja nastąpiła w ostatnich dwóch tygodniach danego etapu, 
nowy termin ustala Wydział Rozgrywek po konsultacji z zainteresowanymi klubami. 
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