
Ideiglenes rendelkezés az MTASZ akrobatikus rock and roll szakág 
versenyeinek rendezésével kapcsolatban 

  
Érvényességi idő: 2020.08.30-2020.12.31., illetve visszavonásig 

A rendelkezés betartatása a rendező, illetve a versenyfelügyelők  feladata. 
  

I. Helyszíni nevezés 
- a nevezőpultnál kötelező a minimum 1,5 m távolság megtartása 
- maszk használata kötelező úgy a szervezők, mint a nevezők részére 
- sportolói nyilatkozat kitöltése/leadása a versenyző egészségügyi állapotáról 
  
II. Öltözők 
- lehetőség szerint a sportolók versenyruhában érkezzenek és az öltözőket csak szükséges esetben 

használják kellő körültekintéssel 
- a programot úgy kell összeállítani, hogy elkerülhető legyen a sportolók fölösleges időtöltése az 

öltözőben és bemelegítő területen 
- a sportoló legkorábban az első parkettra lépését megelőzően 1 órával érkezzen a verseny 

helyszínére. Amennyiben korábban érkezik, úgy az udvaron és a parkolóban 
tartózkodhat. 

- a sportoló kövesse nyomon a program alakulását 
- a versenyző az eredményhirdetést követően a lehető legrövidebb idő alatt hagyja el az öltözőt és a 

verseny helyszínét 
- az öltözőket a verseny előtt, után, és legalább egyszer a verseny közben fertőtleníteni kell 
- minden öltözőbe kötelező a kézfertőtlenítő kihelyezése 
- a sportolók illemhelyiségeit a nap folyamán legalább háromszor fertőtleníteni kell 
  
III. Pontozóbírói szoba 
- a nap folyamán legalább egyszer fertőtleníteni kell 
- úgy kell berendezni, hogy az 1,5 m távolság tartható legyen 
- a pontozóbírók illemhelyiségeit a nap folyamán legalább háromszor fertőtleníteni kell 
- kötelező a kézfertőtlenítő kihelyezése 
- pontozóbírói tevékenység közben a maszk viselése nem kötelező, de ajánlott, az asztalokat úgy 

kell elhelyezkedni, hogy az 1,5 m távolság tartható legyen 
  
  
  



IV. Továbbjutók kihirdetése 
- kerülni kell a tömeget, így az eredmények falra történő kihelyezése esetén figyelni kell a 1,5 m 

távolság betartására. A továbbjutók rajtszámát a műsorvezető hirdeti ki/olvassa fel. 
  
V. Bejárat-Kijárat a tánctérre 
- a tánctérre történ ki- és bejáráshoz 3 m széles sávot kell biztosítani a versenyzők számára a 

parketta szemben lévő oldalain 
- a rendező feladata a parkettra lépés előtt a sportolók közti távolság (1,5 m) betartatása 
- a rendező feladata a tánctér körül a megfelelő távolság (1,5 m) betartatása 
  
VI. Eredményhirdetés 
- a szokásosnál gyakrabban (forgatókönyv függvényében 2-4 kategóriánként) lebonyolított 

eredményhirdetésekre van szükség 
- a sportolók közti távolság (1,5 m) betartatása 
- dobogó használata nem ajánlott 
- kézfogás, ölelkezés, puszi nem megengedett 
- érem, oklevél, kupa és ajándék átadása kézből kézbe történjen (érmeket NE akasszák a versenyző 

nyakába) 
- díjátadónak ajánlott a kesztyűviselés 
  
VII. Megnyitó 
- bevonulás nem megengedett 
- mindenféle versenyzői csoportosulás kerülendő (parkettán, parketta körül, színfalak mögött…) 
  
VIII. Ülőhelyek a parketta körül 
-távolság: helyi (kormányzati, önkormányzati) szabályozás szerint 
  
IX. Nézőtér, nyilvános területek 
- aktuális kormányzati / önkormányzati korlátozások betartatása a rendező feladata 
- maszk használata kötelező 
  
X. Tánctér, bemelegítő terület 
- edzők és szervezők részére maszk viselése ajánlott 
- szülők, nézők számára a tartózkodás nem megengedett  



Sportkastély tájékoztatása

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a jelenlegi közegészségügyi helyzetre való 
tekintettel, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ és Magyarország Kormánya által 
megfogalmazott ajánlások alapján, rendezvényük csak bizonyos korlátokkal, megváltozott 
szabályokkal lesz megrendezhető.
Pestszentimrei Sportkastély intézmény tulajdonosa, Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata és üzemeltetője a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. jelen állás szerint a következőképpen engedélyezi a sportrendezvények, azon belül 
is a sportversenyek biztonságos megtartását.
 
Általánosan, de kötelezően betartandó szabályok:
 
• Az intézmény lelátója általában 1000 főt képes befogadni, 3 lelátóján egy időben egyszerre 

maximum 500 fő tartózkodhat! 
• Az intézmény földszinti küzdőtere és kiszolgáló helyiségei általában 680 főt képesek 

befogadni, ezekben a helyiségekben egyidőben egyszerre maximum 300 fő tartózkodhat! 
• Az intézménybe érkező vendégek számára maszk viselése kötelező! 
• Minden intézményben tartózkodó számára a 1,5 méter biztonsági távolság betartása 

szükséges! 
 
Kérjük fentieket legyenek szívesek maradéktalanul betartani, mindenki egészsége érdekében!


