Kraków, 20.02.2020 r.
Dotyczy: nieodpłatnego użyczania hali na cele statutowe

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ĆWIERĆFINAŁU MP MŁODZIKÓW SEZON
2019/2020 GRUPA II – KRAKÓW
 ORGANIZATOR:
SMS SPARTA AGH KRAKÓW
 TERMIN
04.09.2020 – 06.09.2020
 MIEJSCE ROZGRYWEK
Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie,
os. Teatralne 35 31-948 Kraków.
 UCZESTNICY
Grupa A

Grupa B

1. SMS SPARTA AGH KRAKÓW
2. STS Skarżysko Kamienna
3. MKS Wisłok Strzyżów

1. AKS V LO Rzeszów
2. KS Wifama Łódź
3. LKS Bobowa

 KOLEJNOŚĆ GIER ZGODNA Z KOMUNIKATEM PZPS
Mecze w dniu 04.09.2020 /piątek /
Gry dopołudniowe:
I.
A 2:3,
11:00
II.
B 2:3,
13:00
Gry popołudniowe:
I.
A 1:3,
16:00
II.
B 1:3,
18:00
Mecze w dniu 05.09.2020 /sobota/
Gry dopołudniowe:
I.
A 1:2, 09:00

II.

B 1:2,

10:30

Gry popołudniowe:
I.

Mecz o miejsce 5-6 III miejsce z gr A z III miejscem z gr B 15:30

Mecze o miejsca 1-2 premiowane awansem do półfinału – rozgrywki systemem „każdy
z każdym” z zaliczeniem wyniku z grupy w ramach 4 zespołów. Jeżeli w grupie finałowej
ćwierćfinału (miejsca 1 – 4) spotykają się zespoły z tego samego województwa, to bez
względu na miejsca które zajęły (rozpisanie w tabeli) muszą rozegrać mecz między sobą
w drugim dniu zawodów (sobota).
II.
III.

I miejsce z gr A z II miejscem z gr B 17:00
II miejsce z gr A z I miejscem z gr B 18:30

Mecze w dniu 06.09.2020 /niedziela /
Gry dopołudniowe:
I.
II miejsce z gr A z II miejscem z gr B
II.
I miejsce z gr A z I miejscem z gr B

10:00
12:00

 NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Hotel Feliks http://www.hotelfelix.pl/ 650m od hali sportowej – cena ok 40zł za nocleg
Nr kontaktowy 123619603,
Śniadania oraz kolacje: Hotel Feliks http://www.hotelfelix.pl/ Podczas składania
zamówienia odnośnie noclegów proszę poinformować managera hotelu o
zapotrzebowaniu na śniadania i kolacje.
Obiady: Karuzela Smaków Resto Bar, Osiedle Teatralne 29, 31-947 Kraków, +48 537
464 200
https://karuzelasmakow.com/

 ZASADY OBOWIAZUJĄCE PODCZAS TURNIEJU ZWIĄZANE Z SYTUACJA EPIDEMICZNĄ
COVID 19:
1. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji.
2. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do korzystania wyłącznie z wejścia do szkoły
od strony Teatru Ludowego.
3. Podczas rozgrywek, na wyznaczonym przez organizatora obszarze, mogą przebywać
jedynie osoby znajdujące się w protokole meczowym F02.
4. Uczestnicy turnieju korzystają jedynie z wyznaczonego przez organizatora obszaru szkoły
tylko i wyłącznie w czasie rozgrywania swoich spotkań a po zakończeniu spotkania należy
opuścić teren szkoły.
5. Wszystkich uczestników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przy wejściu
do szkoły należy zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Organizator turnieju zaleca stosowanie środków ochronnych (maseczek) w korytarzach
pomiędzy szatnią i halą sportową a także każdorazowo w przestrzeni publicznej, szczególnie
w drodze do budynku ZSOS nr 2 w Krakowie.
7. Jeżeli trener lub inna osoba zaobserwuje u uczestnika turnieju objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel niezwłocznie
powiadamia o tym organizatora.

8. Osoba z podejrzeniem zakażenia zostaje odseparowana w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu.
9. W przypadku podejrzenia zakażenia organizator powiadamia właściwą miejscowo stację
sanitarno-epidemiczną i stosuje jej zalecenia. W miarę możliwości należy sporządzić listę
osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.
10. Wszyscy uczestnicy turnieju są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o stanie
zdrowia uczestnika (załącznik) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z ww.
informacjami (załącznik).
 KONTAKT
We wszystkich sprawach dotyczących turnieju kontakt:
791152725

Adam Fedorek tel.

Pozdrawiam
Adam Fedorek

