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 I N F O R M A C J A  O R G A N I Z A C Y J N A  

P Z L A  H A L O W Y C H  M I S T R Z O S T W  P O L S K I  U 1 8  i  U 2 0  
 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Podstawowe dane o zawodach 

Termin zawodów 12-14 LUTEGO 2021 ROKU 

Miejsce zawodów ARENA TORUŃ 

2. Podstawowe informacje o organizatorze 

Gospodarz TORUŃ 

Organizator MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY TORUŃ 

Strona organizatora www.mkl.mosir.torun.pl 

3. Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora 

Dyrektor zawodów do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Zastępca Dyrektora 

zawodów 
do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Koordynator 

bezpieczeństwo 
do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Event Presentation do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Kierownik biura zawodów do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Koordynator rozgrzewki do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Koordynator CALL ROOM do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Koordynator MIXED ZONE do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt: - 

Koordynator dekoracji do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt: - 

Koordynator obsługi 

medycznej 
do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

4. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie sędziowskie i techniczne zawodów 

Sędzia Główny do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Kierownik Techniczny do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Komisja odwoławcza do uzupełnienia przez MKL Toruń kontakt:  

Odprawa organizacyjna • Elektroniczny podział kompetencji i obowiązków organizacyjnych. 

Odprawa sędziowska 

• Elektroniczny podział obowiązków sędziowskich. 

• Organizacja spotkania przez Sędziego Głównego. 

• Wejście na halę przez Hotel Meeting  

• Zabezpieczenie miejsca odprawy sędziowskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między osobami. 

Odprawa obsługi 

technicznej 

• Organizacja spotkania przez Kierownika Technicznego zgodnie z regulaminem i 

programem minutowym (podziału obowiązków); 

• Zabezpieczenie miejsca odprawy technicznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między osobami. 

http://www.mkl.mosir.torun.pl/
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INFORMACJA ORGANIZACYJNA O ZAWODACH 

1. Organizacja systemu zgłoszeń i obsługi zawodów 

Działanie Sposób realizacji 

Wyznaczenie obsady 

sędziowskiej CKS i WKS 

• obsada sędziowska powinna być zoptymalizowana do sposobu organizacji 

zawodów; 

• sędziowie po zakończeniu pracy w swoim bloku konkurencji jak najszybciej 

powinni opuścić teren obiektu; 

• należy unikać sytuacji gdy zespoły sędziowskie pracują przy różnych blokach 

konkurencji. 

Zasada dystansu 

społecznego oraz 

zakrywania ust i nosa 

• przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej 

odległości między osobami, które realizują imprezę oraz w niej uczestniczą 

(z wyłączeniem konkurencji biegowych w trakcie rywalizacji sportowej); 

• należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu oraz podziękowaniu za 

wspólną rywalizację; 

• po zakończeniu konkurencji zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić bieżnię 

lub płytę hali. 

Punkty dezynfekcji na 

obiekcie sportowym 

• przy wejściu na obiekt powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk; 

• przy wejściu na wyznaczony teren rozgrzewki powinny być udostępnione 

dozowniki do dezynfekcji rąk; 

• przy wyjściu z wyznaczonego terenu rozgrzewki powinny być udostępnione 

dozowniki do dezynfekcji rąk; 

• przy każdej konkurencji technicznej powinien być udostępniony dozownik do 

dezynfekcji rąk, a w pchnięciu kulą płyn do dezynfekcji w rozpylaczu (do 

dezynfekcji sprzętu); 

• w miejscu startu do konkurencji biegowej powinny być udostępnione dozowniki 

do dezynfekcji rąk; 

• po zakończeniu konkurencji w strefie zejścia z obiektu powinny być 

udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk dla osób wcześniej przebywających 

na płycie hali bądź bieżni; 

• przy wyjściu z obiektu powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk. 

Komunikacja podczas 

zawodów 

• dedykowanym adresem mailowym jest mkltorun@gmail.com ; 

Do komunikacji w trakcie zawodów będą wykorzystywane radia z otwartym 

kanałem. 

Obsługa medyczna za 

metą na zewnątrz bieżni 

• obsługa medyczna niezbędna do organizacji zawodów; 

• zabezpieczonym miejscem pracy obsługi medycznej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 

pracującymi tam osobami będzie wyznaczone miejsce za metą na na zewnątrz 

bieżni; 

• obsługa medyczna porusza się po obiekcie z zachowaniem bezpiecznej 

odległości między osobami; 

• zabezpieczenie dostępu do dozowników do dezynfekcji rąk. 

Program minutowy • do 11 lutego projekt programu dostępny na stronie www.pzla.pl 

mailto:mkltorun@gmail.com
http://www.pzla.pl/
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• od 11 lutego aktualny program dostępny na stronie www.domtel-sport.pl 

2. Organizacja zawodów 

Parkingi • Płatny parking dostępny przed Areną Toruń. 

WEJŚCIE I WYJŚCIE Z HALI – PORUSZANIE SIĘ W STREFACH 

Zawodnicy Zawodnicy – wejście na halę - klatka numer 6 

• Na podstawie zgłoszenia zawodników do Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 

przez panel klubowy systemu „Starter PZLA” zostaną przygotowane imienne 

identyfikatory PZLA HMP U18 i U20. 

• Na podstawie imiennego identyfikatora wejście upoważnionych zawodników 

na halę zgodnie ze zgłoszeniem do wybranych konkurencji Halowych Mistrzostw 

Polski U18 i U20. 

• Wejście na halę zgodnie z programem minutowym wejścia (maksymalnie na 

120’ przed godziną stawienia się na bramce sędziowskiej). 

• Strefy poruszania się zawodników po obiekcie odbywa się zgodnie 

z następującym kierunkiem: 

o szatnia; 

o hala rozgrzewkowa; 

o bramka sędziowska (CALL ROOM) – zawodnik zostawia 1 torbę ze wszystkimi 

rzeczami, która zostanie przekazana przez organizatora do MIXED ZONE; 

o wyprowadzenie na miejsce rywalizacji sportowej: 

• w konkurencjach biegowych zawodnicy wyprowadzani są z bramki 

zawodniczej w strojach startowych, 

• w konkurencjach technicznych zawodnicy przechodzący z call room’u 

mogą wnieść na płytę boiska: 1 torbę,1 plecak lub 1 worek, w którym 

nie mogą znajdować się przedmioty zabronione przepisami World 

Athletics. 

o po zakończeniu rywalizacji sportowej przejście do strefy MIXED ZONE – 

odbiór torby lub plecaka; 

o w zależności od etapu rywalizacji kolejne kroki poruszania się zawodnika: 

• medaliści: przejście ze strefy MIXED ZONE do dekoracji; 

• finaliści: przejście ze strefy MIXED ZONE do hali rozgrzewkowej; 

• po zakończeniu rywalizacji: wyjście ze strefy MIXED ZONE na zewnątrz 

hali. 

• Wyjście po zakończeniu rywalizacji ze strefy MIXED ZONE przez klatkę VIP. 

Licencjonowani 

szkoleniowcy 

Szkoleniowcy – wejście na halę - klatka numer 6 

• Na podstawie zgłoszenia licencjonowanego szkoleniowca do Halowych 

Mistrzostw Polski U18 i U20 przez panel klubowy systemu „Starter PZLA” zostaną 

przygotowane imienne identyfikatory PZLA HMP U18 i U20. 

• Wejścia upoważnionych licencjonowanych szkoleniowców na podstawie 

imiennego identyfikatora. 

• Strefa poruszania się licencjonowanego szkoleniowca: 

o hala rozgrzewkowa; 

http://www.domtel-sport.pl/
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o trybuna hali lekkoatletycznej; 

• Wyjście z hali przez klatkę numer 6. 

Obsługa sędziowska Obsługa sędziowska – wejście na halę przez Hotel Meeting 

• osobami upoważnionymi na wejście na obiekt sportowy są licencjonowani 

sędziowie posiadający identyfikator PZLA HMP U18 i U20; 

• poruszanie się po obiekcie odbywa się zgodnie z wprowadzonymi 

uprawnieniami na wejście do poszczególnych stref zgodnie wytycznymi. 

Wyjście po zakończeniu zawodów: 

• wyjście z hali przez Hotel Meeting. 

Obsługa techniczna Obsługa techniczna – wejście na halę przy DSO (obok Hotelu Meeting) 

• osobami upoważnionymi na wejście na obiekt sportowy są upoważnione osoby 

posiadające identyfikator PZLA HMP U18 i U20; 

• poruszanie się po obiekcie odbywa się zgodnie z wprowadzonymi 

uprawnieniami na wejście do poszczególnych stref zgodnie wytycznymi. 

Wyjście po zakończeniu zawodów: 

• wyjście z hali przy DSO (obok Hotelu Meeting). 

Organizator Organizator – wejście na halę przez Hotel Meeting 

• osobami upoważnionymi na wejście na obiekt sportowy jest organizator 

posiadający imienny identyfikator PZLA HMP U18 i U20; 

• poruszanie się po obiekcie odbywa się zgodnie z wprowadzonymi 

uprawnieniami na wejście do poszczególnych stref zgodnie wytycznymi. 

Wyjście po zakończeniu zawodów: 

• wyjście z hali przez Hotel Meeting. 

Trybuna hali 

lekkoatletycznej 

• możliwość przebywania na trybunie hali wyłącznie przez licencjonowanych 

szkoleniowców PZLA po okazaniu imiennego identyfikatora PZLA HMP U18 i U20. 

• w przypadku osób, które nie zastosują się do powyższego rozporządzenia 

organizator ma prawo do wyproszenia z hali. 

Biuro zawodów 

• w uzasadnionych przypadkach uprawnionymi osobami do wejścia do biura 

zawodów jest sędzia główny, delegat techniczny, kierownik techniczny, 

sekretarz komisji odwoławczej (lub wyznaczony do obsługi protestów sędzia) 

oraz osoba składająca protest; 

• całkowity zakaz przebywania innych osób z zewnątrz w pomieszczeniu biura 

zawodów; 

• obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca pracy biura zawodów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

między pracującymi tam osobami. 

Pomiar czasu 

• 2 osoby obsługujące pomiar czasu; 

• 2 sędziów głównych konkurencji oraz sędzia główny fotofiniszu; 

• w uzasadnionych przypadkach uprawnionymi osobami do wejścia do 

pomieszczenia, gdzie przebywa pomiar czasu jest sędzia główny, delegat 

techniczny, komisja odwoławcza i arbiter konkurencji; 

• całkowity zakaz przebywania innych osób z zewnątrz w pomieszczeniu pomiaru 

czasu; 
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• obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie miejsca pracy dla pomiaru 

czasu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego 

dystansu między pracującymi tam osobami. 

Weryfikacja sprzętu 

rzutowego 

Weryfikacja sprzętu – sala rozgrzewkowa (przy wejściu od strony siłowni). 

Weryfikacja sprzętu będzie odbywać się w następujących terminach: 

▪ 12.02.2021 r. w godzinach: 11:00-15:00 

▪ 13.02.2021 r. w godzinach: 

o 09:30-12:00 (dla sesji porannej i popołudniowej), 

o 15:45-17:45 (dla sesji popołudniowej. 

▪ 14.02.2021 r. w godzinach: 

o 08:30-11:45 (dla sesji porannej i popołudniowej), 

o 15:00-17:00 (dla sesji popołudniowej). 

Zawodnicy mogą dostarczyć sprzęt osobisty pod warunkiem, że: 

▪ Sprzęt zostanie dostarczony do weryfikacji najpóźniej na 2 godziny przed 

wyprowadzeniem do konkurencji. 

▪ Do weryfikacji sprzętu rzutowego każdy z zawodników zgodnie z przepisami 

może złożyć tylko dwie sztuki sprzętu (przepisy World Athletics TR 32.2). 

▪ Sprzęt ma oryginalne malowanie, jest bez nalepek z weryfikacji z innych 

zawodów, a stan techniczny sprzętu umożliwia identyfikację producenta i 

certyfikat WA. 

▪ Dostarczonego modelu nie ma liście sprzętu dostarczonego przez organizatora. 

Sprzęt zostanie zweryfikowany i zaakceptowany pod względem zgodności 

z wymaganiami WA. 

Sprzęt osobisty dopuszczony do zawodów, będzie dostępny wszystkim uczestnikom 

zawodów. 

Informacja o odrzuconym sprzęcie będzie wywieszana przed wejściem do 

pomieszczenia do weryfikacji sprzętu rzutowego. 

Nie ma możliwości wcześniejszego odbioru sprzętu złożonego do weryfikacji, jak po 

zakończeniu zawodów w danej konkurencji w której był on wykorzystany. 

Osoby postronne nie mogą uczestniczyć w procesie weryfikacji sprzętu. Od decyzji 

sędziowskiej przysługuje normalna procedura odwoławcza. 

Odbiór sprzętu po zakończeniu rywalizacji sportowej odbywa się w pomieszczeniu 

weryfikacji sprzętu rzutowego. 

Od decyzji sędziowskiej przysługuje normalna procedura odwoławcza. 

Szatnie i toalety dla 

zawodników 

• na poziomie hali rozgrzewkowej zostaną udostępnione dla zawodników szatnie 

i toalety; 

• obowiązkiem zawodników w trakcie przebywania w toalecie jest przebywanie 

w maseczkach zakrywających usta i nos; 

• kategoryczny zakaz zostawiania rzeczy w toalecie. 

Zawodnik - wyposażenie Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid-19,  

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników winni oni być 

wyposażeni w następujące rzeczy na zawodach: 

• 1 torbę, 1 plecak lub 1 worek na rzeczy osobiste; 
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• profesjonalny ubiór sportowy; 

• osobistą maseczkę na usta i nos lub przyłbicę; 

• osobisty płyn do dezynfekcji rąk; 

• odpowiednią ilość wody mineralnej lub innych napoi; 

• inne niezbędne kosmetyki, środki medyczne i leki do indywidualnego 

zastosowania. 

Zawodnik – zasady 

zachowania 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid-19,  

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników winni oni zachowywać 

się stosownie do zaistniałej sytuacji: 

• Zalecamy noszenie maseczek w miejscach publicznych na otwartej przestrzeni, 

gdzie przebywa większa liczba osób – dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych! 

• Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy (należy zachować co najmniej 

2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, 

kicha lub ma gorączkę). 

• Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni (dłonie dotykają wielu 

powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od 

uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie, a gdy już to zrobisz umyj 

ręce. 

• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust (dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą 

być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi 

rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie). 

• Często myj ręce lub dezynfekuj (należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z 

mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na 

bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa 

z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza 

ryzyko zakażenia! 

• Regularnie dezynfekuj swój telefon (na powierzchni telefonów komórkowych 

bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie 

przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami 

nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie 

korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. 

• Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa 

podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym 

wirusów). 

• Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu (stosuj zrównoważoną 

dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu 

minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. 

Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). 

• Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie (niepokój to naturalny 

odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj 

ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które 

publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. 

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 
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Zawodnik – zasady 

zachowania na obiekcie 

rywalizacji sportowej 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa Covid-19,  

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników winni oni zachowywać 

się stosownie do zaistniałej sytuacji – zachowania niezgodne z zalecanymi mogą 

skutkować dyskwalifikacją za niesportowe zachowanie, które stanowi zagrożenie 

zdrowia dla uczestników zawodów. 

Miejsce rozgrzewki • rozgrzewka winna odbywać się na halach rozgrzewkowych (do gier 

zespołowych i lekkoatletycznej); 

• obowiązkiem zawodników jest bezpieczne przeprowadzenie rozgrzewki we 

wskazanych powyżej strefach rozgrzewki. 

Identyfikatory 

Numery startowe 

Odbiór numerów startowych oraz imiennych identyfikatorów dla zawodników 

i szkoleniowców z podziałem na poszczególne kluby sportowe odbywać się będzie 

w holu klatki numer 6 w następujących terminach: 

▪ 11.02.2021 r. w godzinach: 16:00-20:00; 

▪ 12.02.2021 r. w godzinach: 09:00-16:00; 

▪ 13.02.2021 r. w godzinach: 09:00-16:00; 

▪ 14.02.2021 r. w godzinach: 09:00-16:00. 

Zawodnicy startują z numerami startowymi zapewnionymi przez organizatora. 

Zawodnicy nie posiadający prawidłowo umieszczonych numerów startowych 

przydzielonych przez organizatora nie zostaną dopuszczeni do startu. 

Prawidłowe umieszczenie numerów startowych jest następujące: 

▪ w konkurencjach biegowych, w chodzie sportowym oraz w konkurencjach 

technicznych z wyłączeniem skoków (tyczka, wzwyż) obowiązek posiadania 2 

numerów startowych (numer z nazwiskiem na klatce piersiowej; 

▪ w skokach wysokich (tyczka, wzwyż) wystarczy 1 numer startowy z nazwiskiem. 

Procedura pracy bramki 

zawodniczej - 

wyprowadzenie 

zawodników 

(CALL ROOM) 

Bramka zlokalizowana będzie przy wyjściu z hali rozgrzewkowej. 

Limit czasu stawienia się na bramce 
Wyprowadzenie 

na start 

w konkurencjach biegowych i w chodzie sportowym na 20 

minut przed startem (wyprowadzenie seriami) 
10’ przed startem 

w skoku o tyczce 75 minut przed planowaną godziną 

rozpoczęcia konkurencji 
65’ przed startem 

w skoku wzwyż 45 minut przed planowaną godziną 

rozpoczęcia konkurencji 
35’ przed startem 

w pozostałych konkurencjach technicznych i w biegu 

przez płotki na 30 minut przed planowaną godziną 

rozpoczęcia konkurencji 

20’ przed startem 

w biegu sztafetowym na 30 minut przed startem 

(wyprowadzenie seriami) 
15’ przed startem 

Uwaga 1: zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na bramkę nie będą dopuszczeni do 

startu. 

Uwaga 2: w konkurencjach biegowych zawodnicy wyprowadzani są z bramki 

zawodniczej w strojach startowych. 

Uwaga 3: w konkurencjach technicznych zawodnicy przechodzący z call room’u 
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mogą wnieść na płytę boiska: 1 torbę,1 plecak lub 1 worek, w którym nie mogą 

znajdować się przedmioty zabronione przepisami World Athletics. 

Procedura składania 

protestów do arbitra 

i odwołań do Komisji 

Odwoławczej 

Procedura składania protestów 

(należy składać na adres poczty elektronicznej – mkltorun@gmail.com lub inną 

wskazaną przez organizatora pocztę elektroniczną): 

• Ustny protest należy zgłaszać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 minut od 

ogłoszenia oficjalnych wyników konkurencji do odpowiedniego arbitra. Protest 

może być złożony przez zawodnika (lub osobę działającą w jego imieniu), który 

uczestniczy w tej samej rundzie konkurencji (np. eliminacje). 

• Od podjętej przez arbitra decyzji można się odwołać do Komisji Odwoławczej. 

Odwołanie musi być złożone do 30 minut od ogłoszenia wyników lub podjęcia 

decyzji przez arbitra. Dodatkowo, odwołanie musi być sporządzone na piśmie 

na udostępnionym przez biuro formularzu i złożone w biurze wraz z dowodem 

opłacenia kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku nieuznania odwołania 

wpłacona kaucja przepada. 

• Sekretarz komisji odwoławczej pobiera z biura zawodów wypełniony i 

podpisany formularz protestu i przekazuje do rozpatrzenia przez komisję 

odwoławczą. 

3. Relacja z zawodów 

Relacja fotograficzna • obsługa przez licencjonowanych fotografów; 

• zdjęcia zostaną umieszczone na stronie www.pzla.pl 

Relacja internetowa • do uzupełnienia przez MKL Toruń 

4. Punkt gastronomiczny w Arenie Toruń 

Gastronomia - zasady Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie 

realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na 

wynos oraz w dowozie. 

Obowiązuje do: 14 lutego 2021 r. 

Punkt gastronomiczny Punkt gastronomiczny będzie mieścił się w holu wejścia głównego Areny Toruń. 

Trenerzy: 

• możliwość zejścia do punktu gastronomicznego oraz powrót na trybunę na 

podstawie identyfikatora TRENER. 

Zawodnicy: 

• możliwość wejścia do Areny Toruń z zastrzeżeniem braku możliwości wejścia 

poza ww. strefę na parterze, 

• brak możliwości wejścia na pierwsze piętro Areny Toruń. 
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