
Mając na uwadze stan epidemii na terytorium RP, Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. zaleca , 
aby przed oraz w trakcie trwania nowego sezonu Futsal Ekstraklasy podjąć w miarę możliwości 
działania, które zabezpieczą uczestników współzawodnictwa przed ewentualnym przenoszeniem 
zakażeń. Zalecenia zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
powszechnego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, dnia, 19 czerwca 2020 
roku oraz 25 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U z 2020 r. poz. 964 oraz poz. 1031 ; Dz. U z 2020 r. poz. 
1066).  

Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, prysznicy, przestrzeni 
wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne (dbamy o siebie i inne osoby 
przebywające na meczu):- zakrywanie ust i nosa (maseczki) ,- dezynfekowanie rąk,- zachowanie 
dystansu 1,5 m ,- zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu. Tam, gdzie jest to możliwe należy 
zachować otwarte ciągi komunikacyjne, wietrzenie pomieszczeń, zachować otwarte drzwi, aby 
ograniczyć dotykanie klamek. Miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować 
kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu, zawodników i kibiców.  

Organizator współzawodnictwa sportowego jest zobowiązany do zapewnienia środków do 
dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.  
Organizacja meczów:  

Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Jeżeli impreza jest 
biletowana – sprzedaż musi być prowadzona wyłącznie środkami elektronicznymi.  

1. Korzystanie z szatni – zawodnicy  

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z 
tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na 
mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie 
obiektu – szczególnie dotyczy drużyny gości. Na terenie szatni powinni przebywać jedynie 
zawodnicy, trener i kierownik drużyny.  

Uwaga: Klub gości przed zawodami winien uzgodnić czy gospodarz umożliwi drużynie korzystanie z 
szatni. Jeżeli jest to możliwe - to na jakich zasadach, by zminimalizować ryzyko przenoszenia zakażeń.  

2. Korzystanie z szatni – sędziowie  

W pomieszczeniu dla sędziów mogą przebywać jedynie sędziowie. Odprawa z kierownikami 
drużyn/przekazanie dokumentów winno się odbywać na wolnej przestrzeni, zachowując dystans. 
Protokoły pomeczowe (załącznik dot. kartek), kierownicy drużyn podpisują oddzielnie.  

3. Korzystanie z budynku klubowego przez kibiców  

Jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet, jeżeli warunki tego wymagają.  

4. Rozgrzewka  

Na swoich połowach – oddzielnie gospodarze i goście. Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały 
swoich piłek.  



5. Zawody  

Wejście na boisko – najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje 
kolejność wychodzenia zespołów na boisko, bez uścisku dłoni, zawodników, sędziów, bez wspólnego 
ustawiania zespołów (zalecenia dotyczą przerwy w meczu oraz okresu bezpośrednio po zawodach).  

6. Obiekt sportowy  

W przypadku obiektów sportowych  możliwy jest udział publiczności  nie więcej niż 50% 
liczby  miejsc przewidzianych dla publiczności nie licząc obsługi imprezy i obsługi obiektu. Należy 
udostępnić co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (widz nie może siedzieć za 
plecami innego). W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni musi zostać zachowana 
odległość 1,5 m.  

7. Na terenie obiektu widz jest obowiązany:- realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu 
zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;- zachować 1,5 m 
odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc. Obowiązek zakrywania 
ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera, a także osoby, która uczestniczy w wydarzeniu sportowym . 
Zaleca się aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników 
rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta.  

8. Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w zawodach:  

- z dzieckiem poniżej 13. roku życia;- z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;- zasady nie 
obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.  

9. Odprawa i kontrola  

Przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne (odprawa przedmeczowa), w którym uczestniczą 
kierownicy obydwu zespołów, Producent TV (jeśli dotyczy) sędzia główny oraz wyznaczony 
obserwator sędziów, którzy zobowiązani są do przeprowadzenia odprawy.  

Spotkanie to odbywa się na 75-60 minut przed rozpoczęciem zawodów, w miarę możliwości na 
otwartej przestrzeni w strefie technicznej. Organizatorem spotkania jest sędzia główny i wyznaczony 
obserwator sędziów, którzy muszą poinformować pozostałe osoby o lokalizacji  

spotkania.  

Osobą upoważnioną do kontroli prawidłowości organizacji zawodów, w szczególności utrzymania 
szczelności stref izolowanych, jest Delegat Meczowy Futsal Ekstraklasy lub Obserwator sędziów 
PZPN.  

10. Prawa i obowiązki  

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są zawodnicy, sędziowie w trakcie zawodów i 
rozgrzewki oraz trener wydający polecenia zawodnikom – osoby przebywające na ławkach 
rezerwowych w trakcie meczu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa.  



Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie drogą 
elektroniczną.  

Organizator zawodów jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie obecności 
poszczególnych osób w hali sportowej/na terenie zawodów.  

Kluby-uczestnicy zobowiązane są do wydruku wygenerowanego z Systemu Extranet protokołu 
meczowego w trzech egzemplarzach.  

 

W przypadku braku możliwości spełnienia wymienionych wymogów gospodarz zawodów może 
podjąć decyzję o rozgrywaniu meczu bez udziału publiczności lub autoryzowanej grupy kibiców 
przyjezdnych (po akceptacji Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.).  

 

ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ NA OBIEKCIE:  

1. W strefie technicznej mogą przebywać: 4 osoby z ekipy TV, spiker oraz 1 przedstawiciel służby 
techniczno-porządkowej oraz obserwator sędziów PZPN (zakrywają usta i nos). Strefa techniczna to 
obszar od wyjścia z tunelu do końca ławek rezerwowych z obu stron.  

2. W strefie szatni, w trakcie zawodów mogą przebywać jedynie zawodnicy, sztab trenerski, 
medyczny i sędziowie. W strefie brzegu parkietu mogą przebywać osoby, które są niezbędne do 
organizacji meczu.  

3. Przedstawiciele służb medycznych (ratownicy medyczni i lekarz) przebywają poza strefą 
techniczną, w karetce w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Miejsce takie powinno być 
wyznaczone, jak najbliżej strefy zero, aby interwencja medyczna mogła odbyć się niezwłocznie.  

4. Podczas meczu nie ma noszowych, a pomoc medyczna udzielana jest zawodnikom przez sztaby 
medyczne na parkiecie lub zawodnik schodzi sam lub w asyście sztabu medycznego drużyny poza 
parkiet celem udzielenia pomocy medycznej. W przypadku konieczności  

odwiezienia zawodnika do szpitala funkcję noszowych pełnią wyłącznie członkowie służb 
medycznych znajdujących się w karetce pogotowia.  

5. Ekipa TV nie wchodzi do szatni i tunelu.  

6. Kierownik produkcji oraz inżynier uzgadniają z organizatorem drogę instalacji na trybunie,  

kabinie komentatorskiej, etc.  

7. Kierownik planu oraz technik wchodzący w skład ekip TV mogą przebywać w strefie zero w celu 
przygotowania wywiadu w przerwie oraz po meczu z trenerem/zawodnikiem (zakrywają usta i nos), z 
zachowaniem dystansu 1,5 m.  

8. Kamizelki dla Ekip TV dystrybuuje nadawca TV.  



9. Protokoły meczowe ze składami do dziennikarzy i nadawcy TV dostarczane są przez kluby 
uczestniczące drogą elektroniczną.  

10. Fotoreporterzy mogą przebywać wyłącznie za bandami znajdującymi się za bramkami – nie mogą 
przebywać w strefie brzegu boiska od strony ławek rezerwowych.  

11. Dziennikarze powinni znajdować się wyłącznie w wyznaczonej strefie na trybunie.  

Po zakończeniu meczu nie będzie organizowana konferencja prasowa.  

 

 

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z 
uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: 
szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym 
pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).  

Główne objawy Covid-19: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, katar, ból głowy, 
biegunka, wymioty, zaburzenia snu, węchu, smaku, wysypka, pobyt w obszarze wysokiego ryzyka, 
kontakt z osobą chorującą na Covid).  

 

W przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem osoby związanej bezpośrednio z uczestnictwem w 
rozgrywkach Statscore Futsal Ekstraklasa i w efekcie skierowania zawodnika lub zespołu na 
kwarantannę, proszę o niezwłoczne poinformowanie Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy. W 
przypadkach nagłych również telefonicznie.  

 

PS. ŻYCZĘ WSZYSTKIM SAMYCH SUKCESÓW I POWODZENIA W NADCHODZĄCYM SEZONIE.  

DBAJCIE O SIEBIE !!!  

MAM NADZIEJĘ, ŻE TE MAŁE NIEDOCIĄGNIĘCIA Z KAŻDEJ STORNY ZOSTANĄ WELIMINOWANE PO 
1 KOLEJCE.  

 

Z wyrazami szacunku  

 

Janusz Leyk                                                                                                         

Przewodniczący Komisji Ligi                                                                         

Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o.   

 


