Tisztelt Játékvezető kollégák!
A 2020-21-es szezon hamarosan megkezdődik.
Sajnos, a kialakult járványügyi helyzet miatt sok óvintézkedést kell bevetnünk az
egészségünk megóvása és a bajnokság lebonyolítása érdekében.
Rögtön az elején szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy amennyiben nem
vállalja a játékvezetést a Covid-19 miatt, azt mindenfajta következmény nélkül
megteheti!
Tiszteletben tartjuk, ha a jelenlegi helyzetben meggondoljátok a szezonban való
részvételeteket.
Szabályozások
• A kialakult járványügyi helyzet miatt mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a játékvezetőket lehetőség szerint ne kelljen utaztatnunk. Igyekszünk
elkerülni, hogy egy autóban kelljen lennetek - ha mégis így alakul, akkor
viseljetek maszkot az utazás alatt.
• A mérkőzésre érkezéskor a csarnok teljes területén (előterében, benti részben
is) kötelező a maszk használata.
• A száraz bemelegítés ideje alatt lehettek maszk nélkül, de kötelező a 2-3
méteres távolság megtartása, a fokozott légzés miatt.
• A játékosokkal, csapatvezetőkkel való közvetlen szóbeli kommunikációt a
mérkőzés elött, között és után a minimálisra kell csökkenteni.
• Az öltözőben is tartsatok a távolságot egymástól és viseljetek maszkot.
• A fürdést több állásos zuhanyzó esetén is egymás után végezzétek.
• A mérkőzéseken gumikesztyű/kesztyű használata javasolt minden
játékvezetőnek. Ezzel minimálisra csökkenthetitek a játékosokkal, vagy a
bedobásoknál a koronggal érintkezve a megfertőződés esélyét. A fekete színű
kesztyű a javasolt, ennek hiányában a klasszikus verziót válasszátok (a kirívóan
színes darabokat kérüljétek).
• Az öltözőben, vagy a közvetlen környezetében a kézfertőtlenítő biztosítása
a rendező csapat feladata. Amennyiben nem találjátok, kérjük, jegyezzétek fel az
eseménynaplóba.
• A kézfogási tilalom továbbra is érvényben van.
• Mérkőzés elött és után sincs kézfogás, az ökölpacsi engedélyezett, de csak
kesztyűben.
Az utánpótlás bajnokságokban a verekedő játékosokat automatikus végleges
fegyelmivel kell büntetni! Nincs más opció!
Hangsúlyozom, hogy ha valaki a járványügyi helyzet miatt annak ellenére nem vállal
mérkőzéseket, hogy mind az ő személyes biztonságára, mind pedig a csapatokra

vonatkozó előírásokat ismeri, az mindenfajta következmény nélkül felfüggesztheti a
tevékenységét. Kérem, ezt a döntéseteket jelezzétek felém emailben!
Amennyiben a szüneteltetés után újra munkába állnátok, ezt bármikor jelezhetitek
szezon közben és Covid-19 tesztelés után igyekszünk újra beosztani.
A mérkőzések elött a zsűri ki fog töltetni veletek egy kérdőívet a Covid-19 . Ezt minden
mérkőzés elött meg kell tenni.
Amennyiben a soron következő mérkőzés elött rosszul érzed magad, vagy a veled egy
háztartásban élő családtagjaid közül bárki beteg lesz, vagy Covid fertőzött lett, kérlek,
ezt mihamarabb jelezd felém és mondd le a mérkőzésedet!
Vigyázzatok magatokra a hétköznapokban is, ne csak a jégen!
Budapest, 2020. augusztus 26.
Jó egészséget és jó munkát,
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