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Tisztelt Egyesületi Vezető! 

Kedves Sporttárs! 

 

 

Tájékoztatni szeretnélek Benneteket a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége által frissített biztonsági 

rendelkezésekről. 

 

 

Biztonsági protokoll a  

Magyar Sárkányhajó Szövetség által szakmailag támogatott versenyeken 

a COVID-19 világjárványra tekintettel Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt 
 
 

Magyarország Kormánya a 2020. november 4-től kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a járvány további 

terjedésének megelőzése érdekében korlátozó intézkedéseket rendelt el a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben 

(a továbbiakban: Korm. rendelet). Az oltási program előre haladása és a négymilliomodik COVID-19 vírus 

elleni védőoltás első dózisának beadása 2021. május 1-jétől lehetővé teszi a védelmi intézkedések egyes 

elemeinek feloldását. A korlátozó intézkedések lépcsőzetes feloldása a Korm. rendeletnek a 194/2021. (IV.26.) 

Korm. rendelettel történő módosításával, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik 

fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV.29.) Korm. 

rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet 2.) valósul meg.   

 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség (a továbbiakban: MSSZ) újabb kormányzati intézkedésig a Korm. 

rendeletekkel összhangban a következő protokollt határozza meg az Alapszabályában meghatározott 

sportágakban. 

 

- A versenyen csak az MSSZ versenyzési engedélyével és érvényes sportorvosi igazolással rendelkező 

versenyzők vehetnek részt, ezek hiányában rajtengedéllyel (egyéni felelősségvállalási igazolással) 

nincs lehetőség versenyezni.   

- A versenyen csak a legénységi listán feltüntetett, egészséges, betegség tüneteit nem mutató versenyző 

vehet részt, utóbbi előírás vonatkozik minden más megjelentre is. Erről minden versenyzőt, edzőt 

tájékoztatni kell. 

- A zárt helyiségekben, technikai értekezleten szájmaszk viselése, továbbá ezen és minden más helyen – 

értelemszerűen a spottevékenység (bemelegítés, felsorakozás és versenyzés) végzése kivételével – 1,5 

méter távolság tartása kötelező. 

- A szájmaszk viselése mindenkor ajánlott, a csoportosulás kerülendő.  

- Akik lázasak, köhögnek vagy a koronavírusra jellemző egyéb tüneteket produkálnak, a 

sportrendezvénytől maradjanak távol, ne vegyenek részt a versenyen! Ennek megfelelően az edzők 

fokozott figyelemmel járjanak el a legénységi listák kiállításánál, annak hitelesítésénél. 

- A 65 feletti versenyzők egészségére kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a vírus szövődményei őket 

fokozottan veszélyeztetik. 

- Felkérjük a versenyzőket, hogy a verseny helyszínén csak a versenyszámuk (bemelegítés, versenyzés) 

idejére legyenek jelen. Ha nem érintettek a versenyzésben, akkor tartózkodjanak inkább a 

szálláshelyükön, szabadtéri pihenőhelyükön.  
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- Kérjük kerülni a felesleges közvetlen testkontaktot (érintések, kézfogás, öklözés, ölelés, puszi, 

pacsi). Amikor csak lehet, minden nyugalmi légző embertől 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

- Az esetleges tiltólistás szerek, eljárások vétlen vagy szándékos alkalmazása, a csábítás, hogy most 

kevesebb az ellenőrzés, gyengíti az immunválaszt, esendőbbé tesz a vírusfertőzés kialakulásával 

kapcsolatban. Ilyen immunállapotban könnyebben alakul ki a betegség súlyosabb, életet is veszélyeztető 

formája, a szövetközti tüdőgyulladás. Mondj nemet a doppingra! 

- Szabadidős legénységeknek nem rendezünk versenyt. 

- A versenyt alapvetően nézők, szurkolók nélkül rendezzük, ezért nyomatékosan kérjük, hogy a 

versenyzők ne hozzanak magukkal családtagokat, barátokat, ismerősöket, szurkolókat. A nagy 

szabadtéri terület megteremti a javasolt és az előírt közegészségügyi szabályok betartását, betartatását. 

- A biztonság érdekében, lehetőleg olyan versenyzők aludjanak csak a helyszínen (sátrazók), akik 

rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. 

- Amennyiben a szabadtéri versenyterület (sportlétesítmény) meghatározza a saját biztonsági protokollját, 

azt minden körülmények között be kell tartani. 

 

Versenyzők ellenőrzése: 

- A verseny helyszínén minden sportoló, stábtag, egészségügyi személyzet vagy egyéb munkatárs csak 

érintésmentes testhőmérséklet ellenőrzést követően léphet be.  

- A boat marshallok érintés nélküli homlok hőmérőt fognak ellenőrzéskor használni, az esetleges betegek 

kiszűrésére. 

- Az érintésmentes lázmérés riasztási határértéke szakmai ajánlások és gyakorlati tapasztalataink alapján 

37,5ºC. 

- Megkérjük a versenyzőket, hogy a boat marhsall-i területnél történő legénységi lista ellenőrzése előtt 

árnyékos helyre húzódjanak, ne tartózkodjanak a tűző napon.  

- A verseny helyszínén egymástól minimum 5 méteres távolságra megfelelő pihenő területeket biztosítunk 

a résztvevő legénységek tagjainak. 

- A boat marshall-i terület úgy kerül kijelölésre, illetve a sportolók és legénységek ellenőrzése úgy fog 

történni, hogy közöttük legyen egy minimum 2 méteres távolságot biztosító üres sáv. 

- A beléptetéskor a versenyzői adatok ellenőrzésénél a boat marshalloktól is kérjük tartani a 1,5 m-es 

távolságot. 

 

Személyi higiéné: 

- A közös toalettekben kézfertőtlenítő szappant és gélt helyezünk ki. 

- Kézmosás (legkevesebb 20 másodperc, a kézfej teljes felületére kiterjedően) és fertőtlenítés (szárazra 

törült kézen) javasolt minden étkezés előtt és után, minden mosdóhasználat után, minden köhögést és 

tüsszentést követően, és szükség szerint minél gyakrabban. 

- Bőrápolás javasolt, mivel a fertőtlenítőktől kiszáradt, berepedezett bőr hatékonyabban viszi tovább a 

fertőzést. 

- Sem kulacs, sem vízgép, sem isotonias keverőedény nem lehet közös használatban, lehetőség szerint 

mindenki gondoskodjon saját folyadékpótlásról, saját kulacs használata javasolt. 

- Egyéni törülközőhasználat javasolt. 

- Arc, szem, száj érintésének kerülése. 

- A sporttevékenység közben a köpés földre, kézbe, kesztyűbe, bárhova abszolút kerülendő. A hajókban 

is tartózkodjanak a versenyzők a köpködéstől, krákogástól. 
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- Köhögés-tüsszentés hatékony elfedése zsebkendővel (annak szabályos hulladékkezelése), kézzel (utána 

azonnal a kéz fertőtlenítése), könyökhajlattal (a ruhák is fertőzhetnek). Vízbe-hajóba orrot fújni most 

több, mint felelőtlenség, már veszélyeztetés. 

- A többek által megérintett és használt tárgyakat (pl. kilincsek, WC, csapok, fertőtlenítő-adagolók karja-

gombja, stb.) rendszeresen, naponta többször felületfertőtlenítő szerrel kell megtisztítani.  

 

Kérjük az egyesületi képviselőket, hogy a tagságuk felé feltétlenül minél hamarabb, de legkésőbb a soron 

következő verseny előtt juttassák el jelen biztonsági előírásainkat, tájékoztassák a fentiekről versenyzőiket! 

 

Köszönöm figyelmeteket, további, a kormányzati intézkedésekkel összhangban álló felkészülést és jó 

egészséget kívánok minden sportolónknak, közösségünk tagjainak, Nemzetünknek! 

 

Vigyázzatok Magatokra! 

 

 

Budapest, 2021.05.05. 

 

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

 

 

Járosi Péter 

elnök 

Magyar Sárkányhajó Szövetség 

NVESZ / Általános alelnöke 

http://www.facebook.com/magyarsarkanyhajoszovetseg
http://www.sarkanyhajozas.hu/
mailto:info@sarkanyhajozas.hu

