Procedury bezpieczeństwa - HALA MOSiR w Łaziskach Górnych:
1. Zawodnicy przychodzą na Halę na określoną, ustaloną godzinę (mogą być około 5-10 minut przed)
2. Zobowiązuje się zawodników do przyjścia na obiekt w stroju sportowym oraz posiadania zmiennego obuwia.
3. W Hali nie ma możliwości korzystania z szatni ani prysznicy, poza wyznaczonymi toaletami (WC) .
4. Zawodnicy oczekują przed wejściem do Hali (na parkingu MOSiR-u) na trenera, zachowując dystans społeczny.
Po wejściu grupy na obiekt, osoby, które się spóźnią nie będą wpuszczane na zawody.
5. Przy wejściu zewnętrznym do Hali uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce oraz będzie im mierzona
temperatura. Stan podwyższonej temperatury uniemożliwia wejście do Hali sportowej. Przy wejściu prowadzona
jest ewidencja osób wchodzących na zawody.
6. W holu przed wejściem na główną hale, zawodnicy mogą przebrać obuwie zmienne i ponownie dezynfekują
ręce, po czym wchodzą na Halę, gdzie na trybunach mają miejsce do pozostawienia torby, obuwia oraz
ewentualnie własnej wody. W tych miejscach można również przebrać obuwie zmienne. Zawodnicy siadają w
wyznaczonych miejscach (ograniczona liczba miejsc, odstępy między siedzącymi)
7. Zawodnicy korzystają z przygotowanego przed turniejem przez obsługę Hali sprzętu. Uczestnicy samodzielnie
poddają dezynfekcji własny sprzęt (piłki, oraz inny drobny sprzęt sportowy) po rozegranej partii singlowej .
8. Dezynfekcję sprzętu sportowego typu stoły, siatki przed i po zawodach przeprowadza obsługa obiektu, a jeżeli
będzie to konieczne w trakcie zawodów sędziowie lub zawodnicy (przy stolikach sędziowskich – ręczniki
papierowe).
9. Oznaki przyjaźni ograniczamy do minimum (wystarczy np. podniesiona dłoń dla okazania szacunku dla
przeciwnika) – nie podajemy sobie rąk.
10. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYCIERANIA RĄK DO STOŁU TENISOWEGO PODCZAS GRY I PO GRZE. Dmuchania na
piłeczkę i rakietkę.
11. W Hali głównej może znajdować się maksymalnie 150 uczestników zawodów (nie licząc obsługi i trenerów.
12. Nie ma możliwości wejścia na salkę treningową, rozgrywamy się wyłącznie na stołach „do zawodów”.
13. Zawodnicy nie dokonują zmiany stron pomiędzy setami. Strona wybrana przez zawodnika na początku
spotkania, jest stroną, na której rywalizuje przez całą grę singlową.
14. Dla osób korzystających z hali głównej wyznaczone są toalety damska oraz męska znajdujące się bezpośrednio
przy sali.
15. Sędziowie, trenerzy, opiekunowie, obsługa techniczna oraz medyczna pracują w maseczkach ochronnych.
16. Trenerzy są zobowiązani do zachowania niezbędnego dystansu do zawodników oraz mają obowiązek noszenia
maseczek ochronnych.
17. Uczestnicy zawodów zapewniają sobie maseczki ochronne we własnym zakresie. W trakcie przemieszczania
się po obiekcie, zawodnik jest zobowiązany zakładać maseczkę ochronną (wyjście do restauracji, po korytarzu,
wyjście i wejście do Hali, przejście do stołu i powrót po rozegranej partii).
18. Turnieje na Hali MOSiR Łaziska Górne odbywają się bez publiczności.
19. Organizator ma prawo upomnieć osoby niestosujące się do powyższych zasad.
20. Uporczywe niestosowanie się do powyższych zasad i poleceń Organizatorów skutkuje usunięciem osoby
z obszaru Hali sportowej. W przypadku zawodnika wiąże się to z otrzymaniem walkowera za rozegrane,
niedokończone oraz nierozegrane spotkania singlowe z jego udziałem.

