Az MRSZ versenyrendszerébe tartozó, MRSZ tagszervezetek által szervezett strandröplabda
versenyek (Felnőtt „A” és „B” kategóriás versenyek) rendezési feltételeit az MRSZ Elnöksége
a járványügyi helyzetre való tekintettel, ideiglenes jelleggel az alábbi feltételekkel egészíti ki.

1. Egy sporteseményen (egy helyszínen és egy napon) kizárólag az
alábbi személyek vehetnek részt (résztvevők)
Megnevezés, funkció
Versenyigazgató (szervező jelöli ki)
Strandröplabda szövetségi ellenőr / versenybíró
(MRSZ küldi)
Járványügyi felelős (szervező jelöli ki)
Rendezők
(biztonsági
szolgálatot
ellátó
személyzet)
Egészségügyi
felügyeletet
ellátó
személy
(szervező jelöli ki)
Hivatalos fotós (szervező jelöli ki)
Játékvezetők (MRSZ küldi)
Pályamanager (szervező jelöli ki)
Sportszervezeti képviselők/edzők (résztvevő
sportszervezet jelöli ki); kizárólag U22 vagy
fiatalabb korosztályú játékos esetén
Az adott versenyre benevezett játékosok

Létszám
1 fő
1 fő
1 fő
legfeljebb 3 fő
1 fő
1 fő
Pályánként legfeljebb 2 fő
Pályánként legfeljebb 1 fő
Résztvevő
sportszervezetenként
legfeljebb 1 fő
A versenyen maximálisan engedélyezett
versenyzői létszámot a 3. pont
rendelkezései szerint kell megállapítani.

Minden más, a rendezvény közvetlen lebonyolításához nem szükséges személyt (nézők,
entertainment személyzet, labdaszedők stb.) a szervező sportszervezet kötelessége a
rendezvénytől távol tartani, ezen személyek a verseny helyszínére sem léphetnek be.
Törekedni kell arra, hogy a létesítményben egyidőben legfeljebb 50 fő tartózkodjon!
A sportlétesítményben tartózkodók a verseny teljes időtartama alatt összlétszáma a 100 főt
nem haladhatja meg! Eltérést a szervező sportszervezet indokolt kérelmére az MRSZ
engedélyezhet.
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2. A verseny helyszínéül szolgáló sportlétesítménybe történő belépés
feltételei
A belépés az MRSZ COVID-19 Egészségügyi Protokoll szerint lehetséges, különös
tekintettel az alábbiakra:
• A belépés előtt valamennyi résztvevő számára kötelező a testhőmérséklet-mérés. 37,5
Celsius fok felett a belépés nem engedélyezhető. A mérések eredményét rögzíteni kell
és 14 napig meg kell őrizni.
• Kézfertőtlenítés
• 18 évnél fiatalabb sportoló esetén: szülői felelősségvállalási nyilatkozat leadása.
A sportcsarnok területére belépő személyekről minden esetben – egy esetleges későbbi
kontakt keresés elősegítése érdekében – nyilvántartást kell vezetni, amely a szervező
sportszervezet feladata.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a sportcsarnok területére belépett személy nevét,
lakcímét, telefonos és e-mail elérhetőségét. A nyilvántartásokat a versenyt követő 14 napig
kell megőrizni, majd meg kell semmisíteni!

3. Résztvevő játékosok számának korlátozása, a verseny lebonyolítása
• A létszámkorlát betartása érdekében a szervező jogosult a versenyen résztvevő párosok
számát korlátozni. Ha ez nem történik meg, akkor szükség esetén a
versenyigazgatóval történő egyeztetést követően a korlátozásokat a verseny ellenőre
köteles meghatározni.
• A létszámkorlát főversenyenként1 16 párosnál kevesebb nem lehet (legalább ennyi
páros részére kell biztosítani a részvétel lehetőségét).
• Ha egy napon egy főverseny kerül megtartásra, akkor azon legfeljebb 24 páros
részvétele engedélyezhető.
• Ha egy napon kettő főverseny kerül megtartásra, akkor
o főversenyenként legfeljebb 16-16 páros részvétele engedélyezhető kivéve, ha
valamely főversenyre 16-nál kevesebb páros nevez. Ebben az esetben a két
főversenyre benevezett párosok száma a 32 párost nem haladhatja meg.
o
o a főversenyeket „lépcsőzetesen/eltolással” kell kezdeni. Ez azt jelenti, hogy az
első főverseny megkezdése után a második főverseny mérkőzései akkor
kezdhetők el, ha az első főverseny selejtező köre véget ért, vagy ha már
megállapításra kerültek az első kieső párosok. A versenyből kiesett játékosok
kötelesek a lehető leghamarabb elhagyni a sportlétesítményt.
• Egy napon egy helyszínen legfeljebb kettő főverseny tartható.
1

főverseny: egy korosztály adott nemű és szintű versenye (pl. felnőtt női „B” kategória; U22 férfi StartUP 4*)
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4. Kötelező maszkviselés és távolságtartás
• A létesítményben tartózkodó valamennyi személy a belépéstől a távozásig köteles
maszkot hordani.
• Kivételt kizárólag azok a játékosok képeznek, akik éppen mérkőzést játszanak,
hivatalos bemelegítésben vesznek részt (max. 5 perc a mérkőzés kezdete előtt), vagy
nem hivatalos bemelegítésben vesznek részt (max. 30 perc a mérkőzés kezdete előtt),
vagy a szükséges folyadék- illetve energiabevitelük ideje alatt.
• A résztvevők a sportesemény teljes időtartama alatt kötelesek törekedni a megfelelő
védőtávolság megtartására és kerülni a felesleges fizikai érintkezéseket (kézfogás,
pacsi stb.)
• A maszkviselés és a távolságtartás az eredményhirdetés alatt is kötelező.

5. Sportszervezeti képviselők/edzők
• Ha egy versenyen valamely sportszervezet utánpótlás korú játékosa (U22 vagy
fiatalabb) vesz részt, akkor az adott sportszervezet jogosult EGY fő sportszervezeti
képviselőt kijelölni, függetlenül a főverseny korosztályától és a sportszervezet által
nevezett összes játékos számától.
• A sportszervezeti képviselő számára engedélyezett a sporteseményre történő belépés.
• Ha egy sportszervezet szeretne képviselőt küldeni egy versenyre, akkor köteles
legkésőbb 2 nappal a verseny kezdete előtt e-mailben elküldeni a versenyigazgató és a
szövetségi ellenőr részére a képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.

6. A szervező kötelessége, felelőssége
• A szervező köteles valamennyi vonatkozó jogszabályt betartani. Ezek megsértése esetén
a felelősség kizárólag a szervezőt terheli.
• A verseny szervezőjének az adott verseny versenykiírását a fenti előírások
figyelembevételével kell elkészítenie.
• Az előírások betartásáról a Szervező által kijelölt járványügyi felelős köteles
gondoskodni.
• A szervező sportszervezet köteles 14 napig megőrizni:
o a belépéskor végzett hőmérséklet-mérések eredményét
o a 18 év alatti versenyzők szülői felelősségvállalási nyilatkozatait
• Rendezési / járványügyi hiányosság esetén az ellenőr köteles felszólítani a szervezőt
(járványügyi felelőst) az előírt feltételek betartására. Ha ez a felszólítás ellenére sem
történik meg, akkor az ellenőr elrendeli a verseny félbeszakítását vagy törlését, majd
az esetről köteles tájékoztatni az MRSZ EFB-t.
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