
Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa Sportu 

(www.gov.pl/web/sport) Polski Związek Zapaśniczy pragnie przedstawić szczegółowe 

wytyczne dotyczące formuły prowadzenia zajęć w zapasach 

 
Polski Związek Zapaśniczy na wstępie pragnie zaznaczyć, że są to wytyczne do 

prowadzenia zajęć zapaśniczych i nie mają mocy prawnej w odniesieniu do Zarządzeń, 

Rozporządzeń, Nakazów i Zakazów wydanych przez Instytucje Państwowe czy 

samorządowe oraz właścicieli oraz zarządców obiektów sportowych, którzy w sposób 

bezpośredni odpowiadają za nadzór nad realizacją zajęć sportowych na terenie obiektów 

sportowych. Decyzje te są przepisami nadrzędnymi. 

 
1. Postanowienia i wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż: 

a) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z 

obiektu lub sprzętu,  

b) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni 

i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów 

wskazanych w rozporządzeniu,  

c) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu 

lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,  

d) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy 

po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,  

e) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy 

między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób 

ogranicza kontakt między grupami korzystających,  

f) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i 

opuszczając obiekt,  

g) zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.  

 

2. Wytyczne sanitarne dla klubów proponowane przez Związek: 

 

Klub planujący powrót do treningów od dnia  18 maja 2020 roku ZOBOWIĄZANY jest do  

zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które na dzień 

dzisiejszy będą dotyczyły w szczególności: 
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 ograniczonej liczby osób na obiekcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 16.05.2020 roku – Dz. U. poz. 878 określającym limity uczestników zajęć 

klubowych na obiektach otwartych oraz halach i salach sportowych 

 

 weryfikacji liczby uczestników (podczas  treningu w sali nie mogą przebywać 

osoby postronne w tym przede wszystkim rodzice); 

 

 dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego, zabezpieczenie płynów odkażających i     

    ręczników jednorazowych;  

 

 zalecane jest aby  uczestnicy zajęć korzystali z osobistego sprzętu treningowego  

    (np. gum, ekspandorów, skakanek)  

 

 obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu;  

 

 stałe i systematyczne odkażanie klamek i innych punktów które są narażone na 

częsty kontakty przez zawodników i trenera w obiekcie treningowym i toaletach 

 

 braku możliwości korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego, za wyjątkiem 

WC;  

 

 wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa 

oraz minimalizacji ryzyka zakażenia w czasie obowiązywania Rozporządzeń w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii na terenie RP, a które mogą ulec zmianie lub zostać 

doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów powszechnie 

obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez 

władze samorządowe lub właściciela lub zarządcę obiektu.  

 

 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu Klub będzie bezwzglednie dążył do 

zachowania bezpieczeństwa i higieny zajęć, oraz zalecanego (niebezwzględnego) 

dystansu pomiędzy uczestnikami treningu zwłaszcza w najmłodszych grupach 

szkoleniowych. 

 

Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do treningów należy do każdego zawodnika z 

osobna, a w przypadku osób niepełnoletnich do prawnego opiekuna lub rodzica i nie zostaje 

odgórnie narzucona przez Klub. 

  

Klub przed przystąpienie zainteresowanych do treningów powinien taką deklarację 

otrzymać na piśmie.  

Nie ma gwarancji, że udział w treningach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia 

koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Zawodnicy oraz prawni opiekunowie 



przed podpisaniem takiego oświadczenia muszą mieć świadomość, że ryzyko takie istnieje i 

że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia zawodnika. 

 

3. Warunki przystąpienia do treningu przez zawodników 

 

W zajęciach powinni brać udział zawodnicy świadomi i odpowiedzialni: 

 

 nie posiadający żadnych chorób ani kontuzji, znajdujący się w bardzo dobrej formie 

fizycznej, z dobrym samopoczuciem i bez żadnych objawów bólowych; 

 

 u których bezpośrednio, lub w ich najbliższym otoczeniu, nie zaobserwowano w ciągu 

ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki 

trwającej ciągle przez kilka kolejnych dni powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd); 

 

 zaleca się przed przyjazdem na trening dokonać w domu pomiaru temperatury, a w 

przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37oC pozostać w domu i nie brać 

udziału w zajęciach; 

 

 zalecany jest przyjazd na treningu własnym środkiem transportu, a w przypadku dzieci 

poniżej 13 lat bezwzględny dowóz przez osobę dorosłą do tego uprawnioną; 

 

 na zajęcia sportowe zawodnicy przyjeżdżają ubrani w sprzęt treningowy (brak 

możliwości korzystania z szatni i natrysków przed, w trakcie i po treningu). Istnieje 

możliwość skorzystania wyłącznie z WC; 

 

 obowiązuje w przestrzeni publicznej bezwzględny nakaz noszenia maseczek 

ochronnych; 

 

 po każdym treningu należy obowiązkowo prać odzież treningową według 

obowiązujących procedur w okresie pandemii; 

 

 

4. Warunki uczestniczenia w zajęciach treningowych specjalistycznych grup  

     zaawansowanych. 

 

 Zajęcia treningowe odbywają się bez użycia masek i rękawiczek; 

 

 W zależności od powierzchni maty  jaką dysponują  poszczególne kluby  4 - 6 osób + 

trener na matę. Na każdą parę musi przypadać ok. 30 m2 powierzchni maty; 

 

 Zajęcia specjalistyczne w parach powinny stanowić tylko część zajęć treningowych i 

przy realizacji pozostałych zadań  zaleca się zachowywanie dystansu pomiędzy 

ćwiczącymi  

 

 Zawodnicy podczas zajęć trenują wyłącznie w tych samych parach bez możliwości 

zmian rotacyjnych w czasie treningu specjalistycznego; 

 

 Podczas treningu specjalistycznego zawodnicy zachowują wymaganą odległość 

pomiędzy innymi parami oraz trenerem; 



 

 Zajęcia specjalistyczne w pierwszym etapie rozpoczęcia treningów na macie powinny 

trwać ok. 30 min. w grupach dziecięcych i ok. 60 min. w grupach zaawansowanych, z 

możliwością wydłużania tego czasu w późniejszym etapie; 

 

 Zajęcia powinny być prowadzone w formie nauczania i doskonalenia umiejętności 

techniczno taktycznych, metodą ciągłą i przerywaną; 

 

 Zajęcia powinny być prowadzone z małą i średnią intensywnością w strefie tlenowej i 

mieszanej z akcentem na dokładność wykonania ćwiczeń oraz zadań techniczno – 

taktycznych; 

 

 W treningu specjalistycznym zalecane jest korzystanie z manekinów i worków 

treningowych, ograniczając w ten sposób czas treningu specjalistycznego w parach; 

 

 

 

Procedury uczestniczenia w zajęciach treningowych specjalistycznych  

 

Procedury obowiązujące przed treningiem 

Obowiązkowe procedury dla zawodników Obowiązkowe procedury dla gospodarzy obiektu 

Świadoma i dobrowolna decyzja o powrocie do 

treningów należy do każdego zawodnika z osobna, a 

w przypadku osób niepełnoletnich do prawnego 

opiekuna lub rodzica i nie zostaje odgórnie narzucona 

przez Klub. 

  

Klub przed przystąpieniem zainteresowanych do 

treningów powinien otrzymać na piśmie 

oświadczenie o dobrowolnym i świadomym 

powrocie zawodnika do zajęć treningowych a w 

przypadku osób nieletnich przez ich rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

 

Informacji o obowiązujących procedurach udziela 

trener lub wyznaczony przez kierownictwo 

przedstawiciel klubu 

- przybycie zawodników przebranych gotowych  do 

uczestnictwa w zajęciach treningowych 

 

- pomiar temperatury wszystkich uczestników przed 

wyjściem z domu 

 

- przyjazd na trening obowiązkowo w maseczkach 

 

- zachowanie odpowiednich odległości przed 

wejściem do sali treningowej 

 

- umożliwienie korzystania z toalety (toalet) 

 

- zabezpieczenie płynów odkażających ręce 



Procedury obowiązujące w czasie treningu 

Trening odbywa się bez maseczek i rękawiczek 

Trener podczas  tłumaczenia  i wyjaśniania zachowuje 

odpowiednią bezpieczną odległość i unika kontaktu 

bezpośredniego  z trenującymi 

Podczas treningu specjalistycznego zawodnicy zachowują 

bezpieczne odległości pomiędzy parami  

Trener kontroluje zachowanie bezpiecznych odległości 

pomiędzy ćwiczącymi parami 

Wszyscy ćwiczący powinni mieć w czasie treningu 

własną wodę mineralną oraz swój ręcznik bądź 

jednorazowe chusteczki higieniczne 

Trener sprawdza posiadanie wymienionych przedmiotów 

Treningi powinny odbywać się na małej i średniej 

intensywności głównie w strefie tlenowej 
Trener kontroluje i reguluje intensywność treningu 

Celem treningów jest nauczanie i doskonalenie 

umiejętności techniczno – taktycznych 

Trener zwraca uwagę na dokładność wykonanych 

elementów techniczno – taktycznych 

Zawodnicy w czasie trwania treningu nie wymieniają się 

w parach 
Trener egzekwuje wykonanie polecenia  

Podczas wychodzenia podczas treningu do toalety 

zawodnicy powinni przestrzegać warunki higieny: 

- mycie rąk 

- odkażanie klamek 

Zabezpieczenie  płynów do  odkażana i jednorazowych 

ręczników   

Procedury obowiązujące po treningu 

Zawodnicy po treningu starają się jak najszybciej 

opuścić sale treningową z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa 

Trener monitoruje zachowanie bezpiecznych 

odległości oraz nadzoruje wietrzenie pomieszczeń 

oraz obowiązkową dezynfekcję maty oraz sprzętu 

sportowego używanego podczas zajęć 

Zawodnicy przebierają się i nie korzystając z 

prysznica  
Trener monitoruje zachowanie procedur 

Przed opuszczeniem obiektu zawodnicy odkażają 

dłonie i używane przedmioty osobiste, a następnie 

udają się do domów 

Trener monitoruje zachowanie procedur 

 

UWAGA !!! 

 

Przeprowadzanie zajęć specjalistycznych na macie wiąże się z wypełnieniem wszystkich 

obowiązujących procedur związanych z odkażaniem epidemiologicznym sprzętu i urządzeń 

treningowych w tym maty zapaśniczej i wymaga  co najmniej 15 minutowej przerwany 

pomiędzy zajęciami. 

 

Opracował Wydział Wyszkolenia PZZ oraz Rada Trenerów  

pod przewodnictwem trenera Jana Godlewskiego 



 


