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Közgáz Sport Club és Diák Sportkör röplabda szakosztály  

 

Vezető edzői utasítás 

a követendő járványügyi előírásokról az edzések és mérkőzések rendezése során  

 

A Közgáz SC röplabda szakosztályában 2020.szeptember 01.-től a következő szabályok 

betartását írom elő: 

 

Jelen szabályzatban meg kell felelni a sportági szakszövetség, jelen esetben a Magyar Röplabda 

Szövetség sportolásra és versenyszervezésre vonatkozó járványügyi szabályainak.   

Az utasítás a szakosztály valamennyi sportolójára, és sportszakemberére, edzőkre, 

versenyszervezőkre vonatkozik. Továbbiakban sportolók. Vonatkozik továbbá a Corvinus 

Egyetem Kinizsi Kollégium tornatermében, a Szent Benedek Iskola tornatermében, a Leövey 

Klára Gimnázium Vendel sportcsarnokában, mint a szakosztály tevékenységének helyszínein 

történő edzésekre, mérkőzésekre. 

 

1. A szakosztály minden sportolója köteles fokozott körültekintéssel és 

elővigyázatossággal végezni minden tevékenységét, amit sportolás során, és a 

sportolással összefüggően - edzésen, versenyen való részvétel, edzés, versenyzés előtt 

és utáni átöltözés, versenyre való utazás, sportorvosi vizsgálat, egyéb – végez, a Covid 

19 vírusfertőzésre való tekintettel. 

2. Beteg, vagy magát betegnek érző sportoló edzésen, versenyen nem vehet részt.  

3. Az edzések versenyek előtt az edzőknek kötelessége gondoskodni arról, hogy beteg, 

vagy betegnek tűnő sportoló ne vegyen részt az edzésen, versenyen, mérkőzés 

jegyzőkönyvébe sem írható be a neve. 

4. A sportolónak kötelessége az edzőt, vagy a vezetőedzőt tájékoztatni, ha ő maga Covid 

fertőző betegségben szenved, abban az esetben is, ha tünetmentes, vagy a közvetlen 

hozzátartozói között, vagy azok környezetében ismert Covid fertőzőtt van, vagy volt 14 

napon megelőzően. 

5. A sportolónak kötelessége tájékoztatni, az edzőjét, vagy a vezetőedzőt, ha külföldön 

járt. Olyan országból visszaérkező sportoló amely fokozottan veszélyeztetett (színekkel 

jelölt) terület, köteles vagy 14 napig távolmaradni az edzésektől és versenyektől, vagy 

két negatív PCR tesztet bemutatni az edzőjének. Hasonlóan kell eljárni, ha olyan hazai 

területen járt a sportoló, ahol ismert Covid 19 fertőzőttről tudnak. 

6. A sportoló köteles minden edzés, verseny előtt a tornaterembe lépéskor, és idegenbeli 

mérkőzés esetén a helyszínre érkezéskor non contact lázmérésnek alávetni magát. A 

lázmérést el kell végezni az edzőkön, versenyszervezőkön, és minden olyan személyen 

aki a sportolás helyszínén jelen van. Lázmérő eszközről a szakosztály gondoskodik. 

Idegenbeli mérkőzés esetén az eszközt a csapatot vezető edzőnek magával kell vinnie, 

és a lázmérést elvégeznie. 

7. A sportevékenység során ki kell jelölni olyan személyt, akinek a feladata a jelen 

járványügyi szabályok betartásának ellenőrzése. Edzés során ez a személy az edzést 

vezető edző. Verseny, mérkőzés során vagy a csapatot vezető edző, vagy a rendezői 

feladatokkal megbízott személy. 

 

 

 

 



 

 

8. Az edzések, és versenyek során a tornaterembe belépni csak kézfertőtlenítés után 

szabad. Ennek akkor is meg kell történnie, ha a teremben tartózkodó személy bármilyen 

okból a teremből kimegy, és utána visszajön. 

9. Az edzések, és versenyek során igyekezni kell a megfelelő távolságtartásra. Arcmaszk 

használata az edzések, versenyek alatt nem kötelező, de olyan tevékenység esetén amely 

nem közvetlen sporttevékenység, pl. testgyakorlatok végzése, mozgásos tevékenység, 

erőnléti vagy sportág technikai tevékenység, ajánlott, így az edzőnek, játékvezetőknek, 

versenybírónak, jegyzőkönyvezetőnek.  

10. Az edzések, versenyek, mérkőzések során tartózkodni kell minden esetben a közvetlen 

testi kontakustól, mint ölelkezés, „pacsizás”, saját csapattárs közvetlen érintése. 

Mérkőzés rendezés során a versenyszabályzatban szereplő „mérkőzés előtti protokoll” 

által előírt kézfogás a játékvezetőkkel, csapatkapitányok egymás közötti, valamint az 

ellenfél játékosaival történő kétfogás tilos, és nem számít sportszerűtlen viselkedésnek.  

11. Hazai rendezésű versenyek, mérkőzések esetén a zártkapus rendezést kell alkalmazni. 

Ennek értelmében a sportlétesítménybe csak a hazai és a vendég csapat játékosai, edzői, 

sportszakemberei, orvos, masszőr, egyéb sportvezető személy, a versenybírók, 

játékvezetők, a mérkőzés jegyzőkönyvvezetője, verseny, vagy játékvezetői ellenőr 

léphetnek be. A tornaterembe belépéskor ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, 

amit jelen szabályzat 6., 7., 8., 9. pontjában kerültek meghatározásra.  

18 év alatti személyek felnőtt kísérői a létesítménybe beléphetnek, de a tornaterembe 

nem. 

12. Nem kötelező, de ajánlott sportolóinknak az öltöző használat kerülése. Ez azt jelenti, 

hogy a sportoló lehetőség szerint sportruházatban jelenjen meg az edzésen, versenyen,  

mérkőzésen. A tornateremben sportcipő használata kötelező, ezért váltócipőben kell 

érkezni. A tornaterem előterében cipőt cserélni, és utána  a tornaterembe lépés szabályait 

betartani. Lehetőség szerint az edzés versenyzés utáni zuhanyzó használattól el kell 

tekinteni. A mellékhelyiség használata után kötelező az alapos kézmosás, és a 

tornaterembe lépés szabályainak betartása. Hidegebb, vagy téli időjárás esetén a 

felsőruházatot pl. kabát az öltözőben a sportoló leteheti, de az öltözőben huzamosabb 

ideig nem tartózkodhat. 

 

A vezetőedzői utasításomat minden sportolóval, 18 évnél fiatalabb sportoló gondviselőjével 

meg kell ismertetni. Az utasítást közzé kell tenni a szakosztály honlapján, a kozgazvolley.hu 

oldalon külön linken, valamint egyéb olyan internetes közösségi fórumon amelyben sportolóink 

érintettek, pl. sportolói csoportok. 

A szabályzat megismerését az edzőknek aláírással kell igazolniuk. 

 

 

 

Budapest, 2020.08.16 

                                         Lestár László 

                vezetőedző 

 

     

 
        


