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4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą 

wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący                                 

się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań 

Olimpijskich w Spale i Wałczu.  

 

Chcemy przejść do powrotu do normalności sportowej w najbliższych tygodniach i 

miesiącach  

– powiedział Mateusz Morawiecki przedstawiając plan nowej sportowej rzeczywistości. 

Podkreślił, że sport jest działem istotnym dla gospodarki narodowej, ale wpływa także                        

na kondycję i zdrowie Polaków. Przypomniał, że pierwszy etap powrotu do "nowej 

rzeczywistości" został już uruchomiony i dzięki niemu możliwe jest indywidualne trenowanie 

np. w parkach i lasach.  

Premier zaznaczył, że sukces w sporcie zależy od trzech głównych czynników: taktyki, 

dyscypliny i konsekwencji. 

Poprzez te etapy otwierania sportu, przedstawiamy możliwości zarówno dla najmłodszych,                 

jak i dla najstarszych, dla sportu amatorskiego i zawodowego 

– powiedział. 

DRUGI ETAP 

Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej                       

o charakterze otwartym 

Maksymalnie do 6 osób. 



·       Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),  

·       boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),  

·       in rastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,  

·       pola golfowe,  

·       ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory 

gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.  

Maksymalnie do 2 osób. 

·       In rastruktura zewnątrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower 

wodny  

Maksymalnie 4 osóby na jeden kort: 

·       Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.  

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały 

następujące zasady bezpieczeństwa:  

·       zachowanie dystansu społecznego,  

·       obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, 

natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), 

·       ograniczona liczba osób, 

·       wery ikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),  

·       brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),  

·       dezyn ekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,  

·       obowiązkowa dezyn ekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,  

·       korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezyn ekcja po każdym 

użyciu.  

TRZECI ETAP 

Zajęcia sportowe w salach i halach szkolnych   

Maksymalnie sześcioosobowe grupy. 

·       Treningi grupowe w sportach zawodowych. 

·       Otwarcie kolejnych ośrodków sportowych dla olimpijczyków i zawodowców. 



 

CZWARTY ETAP 

Udostępnienie infrastruktury o charakterze zamkniętym związanych ze sportem, 

rozrywkową i rekreacją:  

·        luby:  itness, taneczne, tenista stołowego, s asha, badmintona, basenów, 

siłowni, kręgielni, parków trampolin, skateparków, ścianek wspinaczkowych i inne. 

·       Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do    osób, bez udziału publiczności.  

  

Zasady korzystania z infrastruktury o charakterze zamkniętym:  

·       zachowanie dystansu społecznego,  

·       zasłanianie twarzy (w zależności od rodzaju uprawianego sportu),   

·       ograniczona ilość osób,  

·       wery ikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt,  

·       brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),   

·       dezyn ekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,  

·       obowiązkowa dezyn ekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,  

·       korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. rakiety tenisowe, kask, etc.).   

Powrót PKO Ekstraklasy  

 luby piłkarskie P O Ekstraklasy będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej 

kolejności do treningów, a następnie do rywalizacji sportowej. Opracowano harmonogram, 

który będzie na bieżąco mody ikowany, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w 

kraju oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych odbędą 

obowiązkową 14-dniową izolację. Następnie zostaną otwarte wybrane obiekty na potrzeby 

treningów indywidualnych, później rozpoczną się treningi w grupach kilkuosobowych oraz 

treningi drużynowe. W tym momencie, szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy 

odbędzie się w terminie 29-31 maja. 

Żużlowa PGE Ekstraliga  

Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy 

zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE 

Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. 



Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego. Rozpoczęcie 

rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibiców, w tym momencie, jest planowane                                 

na 12 czerwca.  

 

 

COS-OPO Spała i Wałcz otwarte dla zawodników  

9 maja rozpoczną się pierwsze treningi. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w 

obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji.  

Nasze obiekty, które zostaną uruchomione będą otwarte w zachowaniu dystansu społecznego 

i ze wszystkimi ograniczeniami, które muszą być zachowane  

– powiedziała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Jak dodała  

Sport odgrywa ogromną rolę w pro ilaktyce zdrowotnej, dlatego zachęcam wszystkich do 

aktywnego spędzania czasu.  

 


