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WYTYCZNE EPIEMIOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji imprezy rekreacyjno- sportowej w dniu 
26.09.2020 roku w Warszawie  pn. „BIEG KOBIET 2020”.
I. Postanowienia ogólne 
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, 

odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich 
ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom 
Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się
w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. 
Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku 
stosowania się do jego treści.

4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział 
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego
i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami 
niniejszych wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów 
ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne 
ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal 
istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 
osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej 
wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub 

przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz 

toaletach).

3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania  należy zachowywać 
2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku 
utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające, 
• osoby niepełnosprawne,
• osoby, które zasłaniają usta i nos.

4. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)
Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, a każde stanowisko  posiada wejście
i wyjście.
Podczas rejestracji:
• obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
• na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
• odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się 
na stanowisku),

5. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”
• zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 2-metrowego 

dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
• zawodnicy startują według numerów startowych co 5 sek. według numerów startowych
• pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie

6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na mecie  będzie się znajdować punkt odżywczy na których zawodniczka może pobrać 
samodzielnie wodę w butelce 0,5l 

7. UWAGA !!!
Jeśli  Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:  gorączka oraz jeden
z objawów: kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
• udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie 
zawodów;
• powiadomić  o tym fakcie Organizatora;
• Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca 
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
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29 czerwca 2018 roku odeszła Irena Szewińska - najwybitniejsza i najbardziej utytułowa-

na lekkoatletka w dziejach polskiego sportu: 7-krotna medalistka na czterech kolejnych 

igrzyskach olimpijskich (3 medale złote, 2 srebrne i 2 brązowe), 10-krotna medalistka 

mistrzostw Europy, rekordzistka Polski, Europy i świata (100 m, 200 m, 400 m, skok w dal, 

sztafety), najlepsza sportsmenka świata (1974 r.), członek Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego.

Wśród wielu wydarzeń, w które zaangażowała się po zakończeniu sportowej kariery, 

szczególnie bliski był jej bieg, któremu od 2010 roku patronowała - Samsung Irena 

Women’s Run. Ten odbywający się w Warszawie, na pięciokilometrowej trasie, wyjątkowy 

bieg skierowany jest wyłącznie do kobiet. A jego cel i idea bardzo szlachetne: zachęcanie 

kobiet do dbania o swoje zdrowie i kondycję, bez względu na wiek. Bo swoją osobą Irena 

Szewińska chciała promować wśród kobiet nie tylko sport, ale także zdrowy tryb życia.

Jak sama mówiła, „sport dał mi tak wiele satysfakcji, że chciałam dać coś z siebie innym. 

Zwłaszcza kobietom”.

26 września uczcijmy wspólnie pamięć o tej najwybitniejszej postaci polskiego sportu 

podczas Biegu Kobiet Irena Women’s Run.

Do zobaczenia 26 września w Łaziekach Królewskich
podczas Biegu Kobiet Irena Women’s Run!

„Kształtowanie charakteru
i doskonalenie samego siebie” 

                                                           Irena Szewińska

IGRZYSKA OLIPMPIJSKIE

DOROBEK MEDALOWY IRENY SZEWIŃSKIEJ

Partnerzy

MISTRZOSTWA EUROPY

ZŁOTO         Tokio 1964   4x100 m 
ZŁOTO         Meksyk 1968  200 m   
ZŁOTO         Montreal 1976  400 m

SREBRO       Tokio 1964   200 m 
SREBRO       Tokio 1964   SKOK W DAL   

BRĄZ         Meksyk 1968  100 m
BRĄZ         Monachium 1972  200 m

ZŁOTO        Budapeszt   1966 200 m 
ZŁOTO        Budapeszt   1966 SKOK W DAL   
ZŁOTO        Budapeszt  1966 4x100 m
ZŁOTO       Rzym 1974  100 m 
ZŁOTO        Rzym  1974  200 m   

SREBRO     Budapeszt 1966 100 m

BRĄZ            Helsinki 1971 200 m
BRĄZ            Rzym 1974  4x100 m
BRĄZ            Praga 1978  400 m
BRĄZ            Praga 1978  4x400 m
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