Magyar Röplabda Szövetség
HIVATALOS TÁJÉKOZTATÁS
a követendő járványügyi előírásokról
Strandröplabda tornák szervezéséhez, rendezéséhez
A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerébe tartozó strandröplabda tornák szervezése
során a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel
kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi előírásokat
kell a szervezőnek betartania:

1. A fent meghatározott jogszabályok alapján az Országgyűlés vagy a Kormány ellenkező
döntéséig strandröplabda tornák megrendezhetők, amennyiben az adott torna szervezője a
jelen iratban foglalt előírások betartását vállalja. Az előírások be nem tartásából származó
mindennemű felelősséget a szervező viseli.
2. A szervező a torna szervezése során köteles figyelembe venni és betartani a jelen
rendelkezésekhez csatolt OSEI állásfoglalásban foglalt szabályokat.
3. 18. életévét be nem töltött sportoló esetén, amennyiben ezen sportoló valamely tornán részt
kíván venni, a sportoló törvényes képviselői kötelesek írásos felelősségvállalási
nyilatkozatot aláírni, melyben kijelentik, hogy a Kormány, az OSEI, illetve az MRSZ
sportegészségügyi, járványügyi és sportszakmai feladatellátásra vonatkozó előírásait és
ajánlásait ismerik, azokat tudomásul veszik, és mindezek ismeretében hozzájárulnak ahhoz,
hogy a 18. életévét be nem töltött gyermekük strandröplabda tornán sportolóként részt
vegyen.
A szervező köteles a torna helyszínére történő beengedés során meggyőződni a jelen pont
szerinti felelősségvállalási nyilatkozat meglétéről, és köteles annak 1 példányát a sportolótól
átvenni. Ennek hiányában a 18 éven aluli sportoló a sportrendezvény helyszínére nem léphet
be, a részvételét meg kell tagadni.
4. Minden olyan személy, aki a tornán részt vesz, köteles az OSEI által kiadott Checklist
kitöltésére, aláírására és a szervező részére történő átadására a sportrendezvény helyszínére
történő belépést megelőzően. A Checklist dátuma és a sportrendezvény kezdő időpontja
között 5 napnál több nem telhet el, ezen határidő után a Checklist érvényét veszti. Ennek
hiányában az adott résztvevő helyszínre történő belépését meg kell tiltani.
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5. A szervező köteles a szervezés során legalább 1 felelőst kijelölni a járványügyi és
egészségügyi intézkedések koordinálásra és felügyeletére. A kijelölt személy adatait az
MRSZ részére a szervezőnek kötelezően igazolnia kell. A jelen pont szerint kijelölt felelős
köteles gondoskodni a testhőmérséklet mérés ek elvégzéséről, a Checklist-ek begyűjtéséről,
iktatásáról, azok értelmezéséről, ellenőrzéséről, a gyanús esetek kiszűréséről, a jelen iratban
előírt járványügyi feladatok teljesítéséről.
6. A szervező köteles biztosítani, hogy a sportrendezvény valamennyi résztvevője tekintetében,
a helyszínre történő belépés előtt „contactless” testhőmérséklet mérés történjen, a 37,3
Celsius fok feletti testhőmérsékletű személyek belépését meg kell tiltani.
7. A szervező köteles gondoskodni takarító-fertőtlenítő személyzet fenntartásáról, a
fertőtlenítő, felületkezelési eljárások sportrendezvény alatti folyamatos biztosításáról.
Köteles továbbá a belépés helyszínén, valamint a sportrendezvény helyszínén valamennyi
résztvevő által elérhető helyen kézfertőtlenítő adagolók elhelyezéséről gondoskodni.
8. A szervező köteles a sportrendezvényt úgy megszervezni, hogy a társas érintkezés a
szükségeshez képest minimálisra legyen csökkenthető, továbbá a résztvevők lehetőség
szerint egymástól 1,5 méter távolságot tartsanak be
9. A strandröplabda tornákat zárt kapuk mögött, nézők nélkül kell megrendezni. Ennek
biztosítására a szervező köteles. A tornákon a sportolókon, a sportszakembereken, valamint
a rendezésben közreműködő személyeken kívül más személy nem vehet részt! Utánpótlás
eseményeken, 18 év alatti sportolóknál párosonként 1 fő kisérő személy a sportolókkal
egyidejűleg, a támasztott feltételekkel azonos módon (nyilatkozat, testhőmérséklet mérés
stb.) a sportrendezvényre beléphet.
10. A strandröplabda tornákon kerülni kell a felesleges közvetlen testkontaktusokat (pl.
kézfogás, pacsi).
11. Javasolt, hogy a szervező a sportrendezvényre való belépést kösse ahhoz, hogy
valamennyi résztvevő 72 óránál nem régebbi negatív lelettel igazolja COVID-mentességét.
12. Lehetőség szerint kerülni kell a 65 év feletti, valamint a krónikus betegségben szenvedő
személyek sportrendezvényen történő részvételét.
13.

Lehetőség szerint kerülni kell a közös öltöző- és tusoló használatot.

14. A strandröplabda tornákra való utazást lehetőleg egyénileg, vagy kis létszámú
közlekedési eszköz igénybevételével célszerű megoldani, a tömegközlekedési eszközök
lehetőség szerinti kerülésével.
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15. A szervező folyamatosan köteles nyomon követni az Országgyűlés, a Kormány, az
EMMI, illetve az MRSZ járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedéseit és előírásait, és
köteles azokat azonnal betartani és a szükséges módosításokat elvégezni.

Jelen előírásokat a strandröplabda tornákon kívül az MRSZ versenyrendszerébe tartozó
valamennyi szabadtéri sportrendezvény esetében alkalmazni kell.

A Magyar Röplabda Szövetség a járványügyi helyzet változásait, az Országgyűlés, a Kormány,
valamint az EMMI rendelkezéseit figyelemmel kíséri és azok alapján dönt a jelen iratban
meghatározott előírások szigorításáról vagy enyhítéséről.

Jelen irat a Kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet megszűnéséig érvényes.

Budapest, 2020. május 31.

Magyar Röplabda Szövetség

Mellékletek:
-

OSEI VKESZ állásfoglalás 05.04. COVID19 kijárási korlátozás enyhítése

-

COVID-19_checklist

-

MRSZ nyilatkozat strandröplabda szervező felelősségvállalás

-

Felelősségvállalási nyilatkozat MRSZ

 1134 Budapest, Váci út 19.¦ +36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu
 www.hunvolley.hu ¦
/hunvolley

