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Jelen körülményekre való tekintettel a versenyen kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát
egészségesnek érző sportoló, illetve edző/kísérő vehet részt!
Amennyiben a versenyre készülő sportoló, vagy kísérője, illetve közös háztartásban élőcsaládtagjaik
bármelyike a verseny kezdő időpontját megelőző 14 napon belül külföldről jött haza nem vehet részt a
versenyen, csak ha van legalább 1 db negatív PCR teszt eredménye.
Nem vehet részt a versenyen az a sportoló sem, aki a verseny időpontját megelőző 14 napon belül
kontaktérintkezésben volt olyan személlyel, aki a korona vírus tünetei mutatta, hatósági megfigyelés,
hatósági karantén alatt van, vagy akiről azóta kiderült, hogy koronavírus fertőzése van.
Amennyiben a verseny bármely részvevőjénél akut légúti fertőzés tünetei (láz, köhögés,légszomj)
jelentkeznek, az érintett versenyző illetve kísérő a tünetek elmúlásáig az eseményen nem vehet részt,
függetlenül attól, hogy vele kapcsolatban fennáll-e a koronavírus fertőzésének gyanúja.
A verseny területére csak lázmérés és regisztráció, valamint egészségügyi nyilatkozat kitöltése után
lehet belépni. (versenyzők, edzők, családtagok, kísérők, vendégek, stb.)
A rendezvény résztvevőinek saját maszkot kell hozni az eseményre és azt végig viselni kell. A kötelező
maszkviselés alól, kizárólag a tatamin versenyző karatéka, ill. versenybíró kaphat felmentést, ha arra
igényt tart.
Kérjük, mindenki tartsa be a szociális távolságtartási szabályokat, ahol lehetséges (1,5-2 m távolság)
A rendezvény helyszínén több kézfertőtlenítő állomás is található, kérjük használják őket naponta
többször.
A rendezvény helyszínén rendelkezésre áll egy orvosi csapat, szükség esetén az ő irányításukat kell
követni.
Amennyiben a helyszínen valaki a koronavírus tüneteit észleli magán, azonnal értesítse haladéktalanul a
a verseny orvosát.
A WC-k, kézmosó helységek napközben többször tisztítva és fertőtlenítve lesznek. Kérjük
fokozottabban ügyeljenek a tisztaságra!
A kockázat csökkentése érdekében a csapatokat és a résztvevőket arra kérjük, hogy csak a megengedett
létszámú 3 fő! kísérővel érkezzenek.
A küzdelmek 4 tatamin fognak megrendezésre kerülni.
A tatamira lépés előtt a versenyzők kizárólag bemelegítő cipőben léphetnek a küzdőtérre.
A verseny folyamán a tatami szőnyegeknél csak és kizárólag a bírók, set kezelők, versenyzők és 1 fő
edző tartózkodhat.
Azok a versenyzők, akik éppen nem versenyeznek, a többi kísérővel a lelátón foglalhatnak helyet,
egymástól a szociális távolságtartási szabályok betartásával.
Kérjük a bírókat, edzőket, segítő személyzetet, hogy maszkot hozzanak és viseljék azt. A lelátón a
maszk alkalmazása kötelező.
Tekintettel arra, hogy minket is köteleznek az éppen érvényben lévő egészségügyi szabályok
betartására, az itt leírtakat be nem tartó személyeket kitiltjuk az eseményről.

