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Listo kęnłrolno do sprowdzenia pr;*d wysłqniem dokumentu połwierdzojqcego organizocję
zqwodów zgłldnie e rekomendocjarni izosodcmi bezpieczeństwg pżLĄ.

§bowiąlek *prawoldowcry koordynol,trn belpiecrEńsiwłr - 48 godrin prred imprerq;
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to§riegrczen§e

podpironego *konu listy kontroln§ w ey*ierrie §TAxTEn pZLA;

wycłoniE nq ndres rawody@pzla.pl
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C4l w systernie
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|sprowdzenie

TAK

§TART§R PZLA zostoł zornieszczony

§prowdzenie projekłu pr§gromu minutowego cry zcwsze moksymoln<:
liczbo uczęstników nic będzie pzekroczoc i§§ osob
§pr*wdzenie cry w sysiemie §TARTER Pl|_A zastał zł:mieszczony
prCIgrom minutowy {cay melksymolna liczba zawodników
uczestniczqc§ w rywolizocji ,iest zgodn<r z bieżqcym rtlupoaqdzeniem
&ldy Miniskow?l_
Sprowdzenie czy w sysłemie §TART§R PZŁĄ zost*ły ,"*i".r"r"n"
precedufy posłępowcr ni g i zc scdy bezpieczeństwt:
sprcwdzenie po kontakcie z łokolnym kolegium sędriow, kto będzfe
§p§§€l$Ę§
sędzi*go głównego aswodów
z<*mowienie opieki medycznej na zgł*szonę do kalend<rrzo

zawody

Rozpisanie progr§rnu nnirruiowego dlc ob;ilói technicz.§j. dzięki
w któryrn miejscu ńg obiekcie muszq iię

ktoremŁ, osoby takie wiedzq
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Mjestdowykon*ni<:

§Breiwdz*nie wypos*żenio obiekiu w st<rnowiskc do dezynfekcji,
szmoły do wycieronic sprzętu ra..rfowego.
wytyceenie ciqgow kęmunikacyinych dlc uczestników wyd<rrzenia iich
widoczne oznckowanie

do

IU.

Usle:lenię kolejności plzygł:tow<rnio mleJ§c
ust*wienie sianowisk sędziowskich

ll

|.okcllzacjo Coll-Room*u wr§z z odpowiednim jego r:znckowłrnier* or§;
wypcrs*rżeniem w środki dezynfekujqce

konkurencii,
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Pł:*wierdzenie. Że orgonizł:cjc zcwodów jest zgodno u bieżqcymi rozpcrzqdzeniomi Rody
Minjstrow w sPrcwie usłonowi*nicr określonych ogronic:eń, ngkazów i zqkozów w ewiqzku

z uryrstqPieni*m

signu ePidernii orfiz z dochowcrniem wewnęianego regulamin ustanowionegi)
Pftez zorzqdcę ebiekiu ż€ wzgłędu n<: obowiqzujqce obostrz*nio i limiiy uczesinictwCI
w rytvglizocji sporlowej,

Zatwierdzenie listY konirolnej nc 48 gcdzin przed roepoczęciem zowadow jako finclne
Potwierdzenie Pąlgotawonie orgonlzoicra or§z obieklu do pneprowodzenia zowodów
zgocl nie e rekomendacja mi i egsodqmi bezpi*czeństws.
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