
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  

W PZLA HALOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI U18-U20 RZESZÓW 2022 

wynikający z trwającej pandemii COVID-19 

 

1. Każdego zawodnika, trenera, sędziego oraz osoby z obsługi technicznej 

zawodów zwanego dalej jako „uczestnik mistrzostw” obowiązuje w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w uzupełnieniu Regulaminu PZLA Halowych 

Mistrzostw Polski U18 i U20 Rzeszów 2022, niniejszy regulamin. 

2. We wskazanych mistrzostwach Polski może uczestniczyć wyłącznie wcześniej 

zgłoszona  przez system Starter PZLA (zgodnie z regulaminem mistrzostw) osoba 

posiadająca ważny Unijny Certyfikat COVID. Unijny Certyfikat COVID jest 

elektronicznym dowodem na to, że dana osoba: 

a. przebyła chorobę COVID-19 

b. posiada negatywny wynik testu COVID-19 

c. została zaszczepiona przeciwko COVID-19 

3. Unijny Certyfikat COVID można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta 

(pacjent.gov.pl), aplikacji mojeIKP, aplikacji mObywatel. 

4. Dokument w imieniu uczestniczących zawodników może w biurze zawodów 

okazać przedstawiciel klubu. Weryfikację sędziów przeprowadzą 

przedstawiciele sędziów, a pozostałych grup – organizator.  

5. Uczestnik mistrzostw (lub przedstawiciel klubu w imieniu większej grupy) może 

okazać Unijny Certyfikat Covid w formie cyfrowej lub papierowej. 

6. Wylegitymowanie się wskazanymi powyżej dokumentami jest obligatoryjne, 

osoby które nie przedstawią dokumentów nie otrzymają numerów startowych, 

akredytacji (wejście do obiektu będzie możliwe tylko dla posiadaczy 

akredytacji oraz specjalnych opasek wydawanych osobno na każdy dzień 

zawodów). 

7. Weryfikacja Unijnego Certyfikatu COVID będzie się odbywała: w biurze 

zawodów przy okazji odbioru akredytacji i numerów startowych i będzie 

jednorazowa. W kolejnych dniach wydawane będą dzienne opaski wstępu.  

8. Osoba weryfikująca certyfikat w celu przeprowadzenia tej czynności będzie 

miała udostępniony kod QR oraz dane pozwalające na potwierdzenie 



 

 

tożsamości posiadacza certyfikatu i prawdziwości dokumentu tj. imię i nazwisko, 

data urodzenia, unikalny identyfikator certyfikatu. 

9. Do zweryfikowania certyfikatu uprawnione będą osoby reprezentujące 

bezpośredniego organizatora tzn. Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej 

Atletyki z siedzibą w Rzeszowie.  

10. Brak ważnego Unijnego Certyfikaty COVID powoduje nie dopuszczenie 

uczestnika do zawodów.   

11. Zawody odbędą się bez udziału publiczności tzn. na halę nie będą miały 

wstępu osoby bez akredytacji. 

12. Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek (nie 

dotyczy zawodników podczas startu) 

13. W rejonie hali zostanie wyznaczone miejsce dla zawodników, którzy skończyli 

starty i będą oczekiwać na trenerów/opiekunów.  

14. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZLA w dniu 2 lutego 2022 

roku i wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2022 roku i będzie obowiązywać  

w ramowym okresie 10 – 14 lutego 2022.  


