
 

 

Warszawa, dnia 30 września 2020 r.   
  

  
KOMUNIKAT KOMISARZA LIGI   

  
w sprawie wprowadzenia zaleceń w związku z pandemią koronawirusa  
  
Ustala się ze skutkiem natychmiastowym następujące zalecenia dla klubów PGNiG Superligi 
mężczyzn kobiet i mężczyzn w sezonie 2020/2021:  
  

1.    Zaleca się zawodnikom / zawodniczkom powstrzymanie się od poruszania się w miejscach 
publicznych i udziału w jakichkolwiek wydarzenia, zgromadzeniach lub uroczystościach, w 
tym o charakterze rodzinnym, a w przypadku ważnego interesu rodzinnego, po uzyskaniu 
pisemnej zgody Komisarza Ligi.  

2.     Zaleca się sztabom szkoleniowym oraz medycznym powstrzymanie się od poruszania się 
w miejscach publicznych i udziału w jakichkolwiek wydarzenia lub uroczystościach, w tym 
o charakterze rodzinnym, a w przypadku ważnego interesu rodzinnego, po uzyskaniu 
pisemnej zgody Komisarza Ligi.   

3.    Zaleca się osobom, o którym mowa w ust. 1 i 2 poruszanie się poza miejscem zamieszkania 
w maseczkach zakrywających ust i nos.   

  
UWAGA! Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje jedynie w trakcie meczów PGNiG 
Superligi lub treningów, jak również europejskich pucharów oraz Pucharu Polski.   
  

4.     Zaleca się osobom, o których mowa w ust. 1 i 2 powstrzymanie się od podróżowania (w kraju 
i zagranicą) poza podróżami związanymi ze świadczeniem na rzecz klubów obowiązków 
umownych dotyczących udziału w treningach i meczach PGNiG Superligi, europejskich 
pucharach lub Pucharu Polski.  

  
UWAGA! W przypadku udziału w europejskich pucharach w meczach z drużynami, w którym są 
lub były stwierdzone przypadki zakażenia (lub obowiązuje kwarantanna) należy uzyskać 
uprzednią rekomendację Komisarza Ligi co do sposobu postępowania.    
  

5.     Zaleca się osobom, o których mowa w ust. 1 i 2 ograniczenie kontaktów międzyludzkich do 
wyłącznie członków najbliższej rodziny, z którą pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym.     

6.     Zaleca się osobom, o których mowa w ust. 1 i 2 ograniczenie kontaktów z osobami 
niebędącymi pracownikami klubu, organizatorami rozgrywek PGNiG Superligi mężczyzn i 
kobiet, europejskich pucharów lub Pucharu Polski, z zastrzeżeniem ust. 5.  

7.     Wprowadza się obowiązek uzyskania pisemnej zgody Komisarza Ligi na jakikolwiek mecze 
nie będące meczami rozgrywanymi w ramach rozgrywek PGNiG Superligi, z wyłączeniem 
meczów, o których mowa w ust. 6.  

  
Uprzejmie wyjaśniam, że ww. zalecenia są związane ze wzrostem zachorowań, w tym wśród 
sportowców.   


