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Tisztelt Tagszervezeteink! 

Kedves Edző kollégák! 

A koronavírus-járványhelyzetből adódóan, sajnálatos módon a 2020. szeptember 25-27. között a 

Gyakorló Jégcsarnokban megrendezésre kerülő  

Short Track Olimpiai Reménységek Versenye zárt kapukkal kerül lebonyolításra számos 

járványügyi rendelkezés és szabály betartása és betartatása mellett. 

Az alábbiakban a járványügyi rendelkezésekből összeállított tájékoztatónkat olvashatjátok, illetve 

azon információkat, amelyekkel szeretnénk megkönnyíteni és gördülékenyebbé tenni a 

meglehetősen szokatlan helyzetet.  

A verseny zökkenőmentes lebonyolításában nagy mértékben számítunk a segítségetekre a szülőkkel 

és versenyzőkkel történő előzetes kommunikáció, illetve a helyszíni lebonyolítás alatt is.  

Kérlek olvassátok át a lentieket, kérdés esetén jelezzetek! 

Együttműködéseteket ezúton is köszönjük! 

  JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK 

1.       A verseny zárt kapukkal kerül megrendezésre, nézők az épületbe nem léphetnek be (ez alól 

kivételt képeznek a 6.pontban meghatározott személyek). 

2.       A Gyakorló Jégcsarnok teljes területén a bent tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező az 

orrot és szájat eltakaró maszk viselése.  A versenyző kizárólag a Heat Box területén, a jégre lépést 

megelőzően veheti le a maszkját. Kérjük kiemelten ügyeljenek arra, hogy a levett maszkok ne 

keveredjenek. 

3.       Használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket. 

4.       Tartsák be az ajánlott másfél méteres távolságot egymástól, kerüljék a testi érintkezés minden 

formáját. 

5.       Valamennyi versenynapon, a létesítménybe történő első belépéskor lázmérés történik. Azon 

személy, akinek a lázmérése megtörtént a további mérések elkerülése végett karszalagot kap. Láz 

esetén (37.5 °C és a fölött) a belépést megtagadjuk. 

6.       A D-E-F korcsoportokban versenyzőket egy szülő (testvérek esetén is egy fő) kísérheti 

el előzetes regisztráció alapján. Kérjük kedves tagszervezeteinket, mihamarabb adják le a szülői 

névsort részünkre. Az egyéb kategóriákban versenyzők mellé kísérő személy nem megengedett.  

7.       A szülőktől fegyelmezett hozzáállást kérünk, gyermekeiket (a megengedett korcsoportokban) 

kizárólag az öltözőig/öltözés helyszínéig kísérjék, a jégpálya területén egyéb helyeken ne 

közlekedjenek.  

8.       Kérjük a vidéki tagszervezeteink együttműködését az utazás oly módon történő 

előkészítésében, hogy az egyes kategóriában leversenyzett gyerekek azonnal el tudják hagyni a 

helyszínt és ne keveredjenek más kategóriákban versenyző sportolókkal. 

9.       Kérünk mindenkit, hogy csak a legszükségesebb, minimális időt töltsék a jégcsarnok 

területén. 
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10.   A sportolók csak akkor lépjenek be a jég mellé, amikor indokolt/kezdődik a futamuk, a futam 

végén azonnal hagyják el a jég melletti területet. Ennek teljesülése érdekében részletes időrendet 

teszünk közzé. Kérjük az edzőket, hogy ezt kommunikálják, felügyeljék. 

11.   A bemelegítést (amennyiben az időjárás engedi) szabadtéren végezzék. 

12.   Edzői pozíciók (1-6-ig számozva) kerülnek kijelölésre, ahol kérjük, csak az adott futamban 

versenyzők edzői tartózkodjanak. 

13.   Kiemelt figyelmet kérünk a pálya és az öltöző környezetében (is) sokszor jellemző használt 

zsebkendők szétdobálásának elkerülésére, azokat azonnal dobják a kihelyezett kukákba.  

* Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a résztvevők a nevezéssel és a létesítménybe történő 

belépéssel elfogadják a lent felsorolt szabályokat. 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1.       A parkolóba történő behajtás mindhárom versenynapon a Kisstadion felől lehetséges. A 

csütörtöki UEFA Super Cup mérkőzést követően az UEFA pénteken hagyja el a helyszínt, emiatt 

elképzelhető, hogy a környéken nehézkes lesz a közlekedés. 

2.       A technikai értekezlet pénteken 12:15-től a pénztár melletti 10-es helységben lesz megtartva. 

Kérjük, hogy klubonként egy edző vegyen részt az értekezleten. 

3.       Az A-B-C korcsoportok testhőmérsékletmérést követően, belépéskor vehetik át 

akkreditációjukat, a D-E-F kategóriák akkreditációját az edzők a technikai értekezleten kapják meg, 

ezt követően kerülnek kiosztásra. 

4.       Az öltözőkiosztásról a helyszínen kapnak információt. 

5.       A versenyzőknek kizárólag vizet és meleg italt áll módunkban biztosítani, kérjük ennivalót 

mindenki hozzon magával. 

6.       A mellékhelységeket kizárólag a jégcsarnokban tartózkodók használhatják, ingyenesen 

használható mosdó legközelebb a Récsei Centerben érhető el. 

7.       Kérjük, hogy a pályavédelmi matracra ne üljenek, ne pakoljanak. 

8.       A távonkénti eredményhirdetés a jégen történik, minden további eredményhirdetés 

szombaton lesz a nagyoknak, vasárnap pedig a kicsiknek. Váltóversenyek nem kerülnek 

megrendezésre. 

9.       A verseny követésére az előtérben, öltözőfolyosón és kültéren kihelyezett TV készülékeken 

lesz lehetőség.   

10.   A verseny online felületen közvetítésre kerül, kérjük, aki teheti interneten kövesse a versenyt, a 

közvetítés linkjét a MOKSZ honlapján tesszük elérhetővé. 

11.   A versenyhelyszínen nem lesz elérhető büfé. 

Kérjük a tájékoztatóban ismertetettek szigorú betartását! 
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A biztonsági szolgálat segítségével a fent leírtakat kivétel nélkül betartatjuk, A járványügyi 

rendelkezésekben és az általános tudnivalókban foglaltak be nem tartása esetén az érintett személyt 

a Jégcsarnok elhagyására kötelezzük. 

Köszönettel, 

Az esemény szervező bizottsága nevében, 

 

VÁRADI Orsolya 

ügyvezető igazgató / Director General 

 

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 

Hungarian National Skating Federation  

1143 Budapest, Stefánia út 2. 

www.hunskate.hu  

 
 

http://www.hunskate.hu/

