Tájékoztató a 2020. évi MALB lebonyolításának szabályozásáról a
veszélyhelyzet ideje alatt.
1. Az öltözésre és zuhanyzásra lehetőséget biztosítunk, de fontos, hogy egy öltözőben egy időpontban, egyszerre
legfeljebb 5 fő tartózkodhat, hogy a másfél méteres védőtávolság állandóan betartható legyen.
A résztvevők egészségének megóvása érdekében az öltözési és zuhanyzási lehetőséget a fertőzésveszélyre való
tekintettel nem biztosítjuk, az öltözőket zárva tartjuk.
Mosdóhasználat céljából egy időpontban legfeljebb 5 fő tartózkodhat a kiszolgáló épület emeleti szintjén.
A mosdóhasználaton kívül a kiszolgáló épület emeleti szintjén a sporttelep munkatársai, a 3 játékvezető és a
csapatok részéről a jegyzőkönyv aláírását (és a névsor esetleges módosítását) végző személy tartózkodhat.
Az esetleges labdafújást minden csapat részéről kizárólag a jegyzőkönyv aláírását végző személy, a jegyzőkönyv
aláírásával egyidőben végezheti.
2. Az Újpalotai úti Sporttelep teljes területén (zárt térben és szabadtéren egyaránt) kötelező a másfél méteres
védőtávolságtartás betartása.
3. A kiszolgáló épület emeleti szintjén a kihelyezett kézfertőtlenítő használata- ill. a fokozott kézmosás kötelező.
4. Az Újpalotai úti Sporttelep teljes területén (zárt térben és szabadtéren egyaránt), a MALB mérkőzésein részt
vevő játékosok és cserejátékosok, valamint a játékvezetők és a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúak
kivételével MINDENKI köteles maszkot (melyet mindenkinek magának kell biztosítania) viselni, olyan módon,
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A maszkviselési kötelezettség alól kivételt képez továbbá a
kiszolgáló épület emeletén történő zuhanyzás időtartama. Fontos, hogy a játékosok és a cserejátékosok
KIZÁRÓLAG a mérkőzésük-, ill. az azt megelőző bemelegítés időtartamára mentesülnek a maszkiviselés
kötelezettsége alól, míg a játékvezetők az adott forduló első mérkőzésének kezdetétől az utolsó
mérkőzésének befejezéséig mentesülnek a maszkiviselés kötelezettsége alól.
A sporttelep kiszolgáló épületének földszintjén található büfé és bowling területén, a maszkviselés
szabályainak tekintetében az Üzemeltetők rendelkezései az irányadóak.
A csapatok részéről kizárólag a ténylegesen a mérkőzésen részt vevő személyek tartózkodhatnak a sporttelep
területén.
Kérjük a résztvevőket, hogy a mérkőzés lejátszását követően - az egy időben jelen lévők létszámának alacsonyan
tartása céljából - a sporttelepet a lehető legrövidebb időn belül elhagyni szíveskedjenek!
5. A sporttelep területén elhelyezett értékekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
6. A mérkőzéseken való részvétel és ezáltal a sporttelep látogatása csak egészségesen engedélyezett.
7. A MALB Versenyszabályzata ugyan lehetőséget biztosít térítés ellenében történő mérkőzés halasztásra,
azonban a járványhelyzet miatti jelentős csúszásból kifolyólag halasztási kérelmet semmilyen indokkal nem áll
módunkban elfogadni.
8. Higiéniai és egészségvédelmi okokból a megkülönböztető mezek biztosításának szüneteltetését a
veszélyhelyzet idejére továbbra is fenntartjuk. Kérünk minden csapatot, hogy legalább egy egyszínű (pl. fehér)
pólóval készüljenek arra az esetre, ha a mezük az ellenfelükkel azonos színű lenne!
Fenti rendelkezések – melyek visszavonásig érvényesek – az Ön és csapattársai, valamint a sporttelep
munkatársai egészségének megóvása és megőrzése érdekében születtek.
Jelen szabályozás azon pontjai, melyek a MALB Versenyszabályzatánál szigorúbb rendelkezést tartalmaznak, a
veszélyhelyzet ideje alatt felülírják azokat.

