
KOMUNIKAT PGE EKSTRALIGI - 1/2021
z dnia 22.03.2021

1. Godziny meczów 1. i 2. rundy DMP:

Runda Data Godzina Gospodarz Gość Transmisja TV

1 03.04.2021 18:00 MOTOR Lublin ELTROX WŁÓKNIARZ
Częstochowa Eleven Sports 2

1 03.04.2021 20:30 ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM
Grudziądz BETARD SPARTA Wrocław Eleven Sports 2

1 04.04.2021 16:30 eWinner Apator Toruń FALUBAZ Zielona Góra nSport+

1 04.04.2021 19:15 FOGO UNIA Leszno MOJE BERMUDY STAL Gorzów nSport+ 

Runda Data Godzina Gospodarz Gość Transmisja TV

2 09.04.2021 18:00 FALUBAZ Zielona Góra ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM
Grudziądz Eleven Sports 1

2 09.04.2021 20:30 BETARD SPARTA Wrocław eWinner Apator Toruń Eleven Sports 1

2 11.04.2021 16:30 MOJE BERMUDY STAL Gorzów MOTOR Lublin nSport+

2 11.04.2021 19:15 ELTROX WŁÓKNIARZ
Częstochowa FOGO UNIA Leszno nSport+

2. Informacja dodatkowa do Regulaminu DMP:

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. zgodnie z art. 738 Regulaminu DMP informuje, że na podstawie art. 731 DMP odwoła mecz lub mecze z udziałem
drużyny klubu w przypadku, gdy stwierdzony zostanie pozytywny wynik testu na obecność koronowirusa SARS-CoV-2 wykonany zgodnie z
zasadami i w terminie określonym w Regulaminie Sanitarnym PZM:

- u co najmniej dwóch zawodników spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry
klubu

lub

- u co najmniej dwóch krajowych zawodników młodzieżowych z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej kadry klubu, a w
przypadku braku średniej (SI) u zawodnika lub zawodników według zasady, że klub posiadać będzie w kadrze mniej niż 2 krajowych
zawodników młodzieżowych zdolnych do uczestnictwa w zawodach (niezdolność do jazdy zawodnika młodzieżowego spowodowana innymi
przyczynami niż zachorowanie na COVID-19 nie będzie stanowiła podstawy do odwołania meczu lub meczów danej drużyny).

W przypadkach o których mowa powyżej klub ma obowiązek przesłać niezwłocznie taką informację do podmiotu zarządzającego wraz z
wynikami.

3. Postępowanie w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego testu  na obecność koronowirusa SARS-CoV-2:

1. W przypadku zlecania wykonania testów SARS-CoV-2 przez Klub w jego treści jako odbiorcy wyników testów powinny widnieć wyłącznie:
Koordynator Sanitarny podmiotu zarządzającego ( sanitarny@speedwayekstraliga.pl) , Komisarz Sanitarny klubu (KdS) (właściwy adres poczty
elektronicznej) oraz podmiot zarządzający (dokumenty@speedwayekstraliga.pl).
2. KdS przesyła wynik testu do systemu „Karta meczu” i jednocześnie powiadamia telefonicznie o wyniku Koordynator Sanitarny podmiotu
zarządzającego. Podmiot zarządzający może ustalić inną drogę przekazywania wyników testów o czym powiadomi kluby w stosownej
korespondencji.
3. W przypadku pozytywnych wyników testów SARS-CoV-2   podmiot zarządzający zawiadamia niezwłocznie właściwą Stację Sanitarno –
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Epidemiologiczną przesyłając jednocześnie zawiadomienie do Klubu.
4. Jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania publicznych komunikatów dla mediów dotyczących wyników testów SARS-CoV-2  
przeprowadzanych w PGE Ekstralidze jest wyłącznie podmiot zarządzający.
5. Klub nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek publicznych komunikatów dotyczących wyników testu bez zgody podmiotu
zarządzającego.
6. Klub jest zobowiązany do wprowadzenia wewnętrznych procedur obiegu informacji w taki sposób, aby jako dysponent wyniku testu zapewnić
poufność tych danych.
7. Ujawnienie wyników testów SARS-CoV-2 lub domniemanie ujawnienia wyników testów przez Klub w każdym przypadku będzie skutkowało
wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec Klubu zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZM.

/-/ Wojciech Stępniewski 
Prezes Zarządu

/-/ Ryszard Kowalski 
Wiceprezes Zarządu

Dokument wygenerowano 22.03.2021, 11:31 w aplikacji Karty Meczów. W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym dokumencie, prosimy o kontakt z Ekstraliga Żużlowa sp z
o.o., ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, office@speedwayekstraliga.pl, +48 52 583 00 05.
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