
 

Data: 04.05.2021  Nr dok. 1.1 

Temat: Komunikat  nr 1  godz. 20.00 

Od: Dyrektora Rajdu Liczba stron: 1 

Do: Wszystkich Zawodników  Załączniki:    3  

1. Pkt 6.3 
Reklama dodatkowa załącznik nr 1 

 
2. Ustala się Harmonogram OA i BK1 – załącznik nr 2 

 
3. Ustala się Sędziów Faktu: 

Inf. 12 str. 13 – Przemysław Percik lic II 06360 
Inf. 16 str. 14 - Przemysław Percik lic II 06360 
 

4. Wprowadza się Warunki Szczególne Związane z Epidemią Covid-19 
Obowiązujące Podczas Platinum 5 Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana  
Bublewicza załącznik nr 3 
 

5. Dojazd do Parku Serwisowego w niedzielę 09.05.2021  tylko Traktem Papieskim 
od drogi S7 
 

Zatwierdzono przez OKSS w dniu 4.05.2021                                               Dyrektor Rajdu 
Przewodniczący OKSS                                                                                        Małgorzata Dybczyk 
Sebastian Oćwieja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reklama dodatkowa       załącznik nr 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
 

       1                   HARMONOGRAM CZASOWY ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO

nr 
startowy  

godzina 
nr 

startowy  
godzina 

nr 
startowy  

godzina 
nr 

startowy  
godzina 

29 08:00 28 08:05 27 08:10 26 08:15

25 08:20 24 08:25 23 08:30 22 08:35

21 08:40 20 08:45 19 08:50 18 08:55

17 09:00 16 09:05 15 09:10 14 09:15

12 09:20 11 09:25 7 09:30 6 09:35

5 09:40 4 09:45 3 09:50 2 09:55

1 10:00 10 10:05 9 10:10 8 10:15

nr 
startowy  

godzina 
nr 

startowy  
godzina 

nr 
startowy  

godzina 
nr 

startowy  
godzina 

29 08:30 28 08:30 27 08:40 26 08:40

25 08:50 24 08:50 23 09:00 22 09:00

21 09:10 20 09:10 19 09:20 18 09:20

17 09:30 16 09:30 15 09:40 14 09:40

12 09:50 11 09:50 7 10:00 6 10:00

5 10:10 4 10:10 3 10:20 2 10:20

1 10:30

Stanowisko 1 Stanowisko 1 Stanowisko 1

Data :09.05.2021r.   Godz: 8.00 – 11.00 
  Miejsce/Place: Biuro Zawodów - Campus Misericordiae Brzegi 254 

       2                 HARMONOGRAM CZASOWY BADANIA KONTROLNEGO BK-1

Stanowisko 1

Data: 09.05.2021r.   Godz: 8.30 – 11.30 
  Miejsce/Place: Biuro Zawodów - Campus Misericordiae Brzegi 254 

Stanowisko 1 Stanowisko 2 Stanowisko 1 Stanowisko 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 

 
 
 

WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE 
PODCZAS PLATINUM 5 RAJD MEMORIAŁ JANUSZA KULIGA I MARIANA 

BUBLEWICZA 
 

 W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19, udział w zawodach 
sportowych PLATINUM RALLY SPRINT IM JANUSZA KULIGA  (zwanych dalej “Zawody”) 
będzie realizowany z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych. W niniejszym 
dokumencie określono podstawowe zalecenia i wymagania bezpieczeństwa związane  
z udziałem w Zawodach, służące ograniczeniu ryzyka zakażenia podczas udziału  
w Zawodach w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie Polski. Szczegółowe 
wytyczne oraz aktualne zasady sanitarne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, dostępne są na stronie internetowej  
UCZESTNICY - Jako osobę biorącą udział w Zawodach, uważa się: Zawodników, 
Członków Załóg, osoby towarzyszące zawodników/załóg (np. mechanicy), oraz sędziów 
i personel organizatora.  
ZAGROŻENIA - ryzyko kontaktu z osobą zakażoną COVID-19; - ryzyko zakażenia COVID-
19.  
CELE - zminimalizowanie ryzyka przenoszenia i zakażenia COVID-19 podczas udziału w 
Zawodach  
DZIAŁANIA -ograniczenie kontaktu międzyludzkiego- stosowanie obowiązku 
zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra) oraz zasłaniania ust i nosa; - 
regularne stosowanie środków do dezynfekcji; - kontrola temperatury ciała.  
ŚRODKI - zapewnienie środków ochrony osobistej (PPE) dla osób oficjalnych, sędziów  
i personelu organizatora (maseczki, rękawiczki); - zapewnieni środków do dezynfekcji 
w obiektach i miejscach użytkowanych prze organizatora (min. Biuro Zawodów, Badanie 
Kontrolne, Punkty Sędziowskie) - zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla 
Uczestników, pozwalającej zachować wymagany dystans społeczny oraz 
przeciwdziałającej grupowaniu się . 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zawody odbywają się bez udziału 
publiczności.  
Każdy Uczestnik/Zawodnik przed wzięciem udziału w Zawodach musi poinformować 
Organizatora o swoim aktualnym stanie zdrowia oraz ewentualnych 
przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Zawodach. W tym celu każdy 
Uczestnik/Zawodnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia dot. stanu zdrowia 
na druku udostępnionym przez organizatora oraz poddania się bezdotykowemu 
badaniu temperatury ciała, które przeprowadzone będzie przez personel organizatora.  
Wynik badania zostanie odnotowany na oświadczeniu dot. stanu zdrowia. W przypadku 
uzyskania temperatury pow. 37° C albo odmowy poddania się w/w bezdotykowemu 
badaniu temperatury ciała, osoba ta nie zostanie dopuszczona do udziału w Zawodach,  
a wniesione opłaty nie zostaną zwrócone. 
 
 



 Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych wytycznych  
i procedur:  

• każdy Uczestnik/Zawodnik musi się zapoznać z treścią niniejszego dokumentu; 
• każdy Uczestnik/Zawodnik zobowiązuje się przestrzegać postanowienia 

niniejszego dokumentu, Regulaminu Zawodów, Regulaminów obiektów i terenów 
na którym odbywają się Zawody i powszechnie obowiązującego prawa;  

• każdy Uczestnik/Zawodnik zobowiązuje się poddać poleceniom i wytycznym 
personelu Organizatora oraz personelu obiektów i terenów, na których odbywają 
się Zawody; 

• na terenie Zawodów mogą przebywać wyłącznie dopuszczeni Uczestnicy; 
• zaleca się ograniczenie personelu zawodników do niezbędnego minimum;  
• Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscach wyznaczonych, 

korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i przestrzegania 
obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego;  

• zabrania się Uczestnik/Zawodnikom niepotrzebnego grupowania się oraz 
przemieszczania się pomiędzy zespołami, zawodnikami i wyznaczonymi 
przestrzeniami;  

• każdy Uczestnik/Zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej 
(oprócz środków zapewnionych przez organizatora) i zachowywać wymagany 
dystans społeczny.  

• Obowiązkowe jest stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos przez cały 
czasu udziału w Zawodach(wymóg ten nie obowiązuje zawodników w trakcie 
uprawiania sportu)  

• każdy Uczestnik/Zawodnik musi posiadać własne środki dezynfekcyjne (oprócz 
środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany 
sprzęt sportowy, będący jego własnością;  

• każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni środkiem dezynfekującym 
oraz powtarzania tej czynności zgodnie z wytycznymi personelu Organizatora i 
personelu obiektów i terenów, na których odbywają się Zawody.  
 

Za prawidłowe przeszkolenie i bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących 
podczas Zawodów odpowiada Uczestnik/Zawodnik.  
 
 
 
 
 


