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1. BEVEZETÉS 
1.1 A Magyar Vitorlás Szövetség (továbbiakban MVSZ) Elnökségének 83/2020 (05.06) 

határozata alapján az MVSZ versenyrendszerében 2020. június 1-től kis- és nagyhajók 
számára a versenyek rendezése megengedett. 

1.2 Az MVSZ Versenybíró Bizottságának (továbbiakban VBB) célja, hogy a jelen dokumen-
tummal az MVSZ Veszélyhelyzeti Versenyszervezési Ajánlásához kapcsolódóan aján-
lásokat fogalmazzon meg a versenybírói tevékenység megvalósításához. 

1.3 A VBB tisztában van azzal, hogy a rendező szervezeteknek és az osztályszövetségek-
nek olyan különböző kihívásoknak kell megfelelniük, mint a tagok nyomásgyakorlása, a 
helyi hatóságok szabályozásainak követése és biztosítási kérdések. Ezért arra számí-
tunk, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos megközelítés versenyről-versenyre eltérő 
lehet. A VBB azt érzi feladatának, hogy ajánlásaival a rendező szervezeteket, az 
osztályszövetségeket és a versenybírókat abban segítse, hogy saját vonatkozá-
sukban jól megalapozott megoldásokat tervezhessenek. 

1.4 A VBB szándéka szerint a dokumentum a járványhelyzet alakulása mentén frissül. Az 
ezzel kapcsolatos lényeges tapasztalatokat és visszajelzéseket a VBB e-mail címére 
(versenybiro.bizottsag@gmail.com) várjuk. 

 
2. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 
2.1 A versenybírók tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy az minden esetben köves-

se a kormányzat járványhelyzettel összefüggő iránymutatásait. 
2.2 Csak olyan megoldásokat válasszunk a versenybírói tevékenység megvalósításához, 

amelyek megfelelnek az eseményt irányító szabályoknak és amelyek garantálják az 
esemény sportszerűségét. 

2.3 Szükséges részletesen megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk közösen élvezni a versenye-
ket úgy, hogy eközben a távolságtartás szabályait betartjuk. 

2.4 A kockázatok csökkentésével elősegítjük, hogy az összes résztvevő a komfortzónáján 
belül maradhasson. 

2.5 Nem ösztönözzük a futamok előtti és utáni csoportosulásokat. 
 
3. KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE 
3.1 Az alábbiakban a versenybírói tevékenység egyes elemeihez társítunk segítő szem-

pontokat abból a célból, hogy a felmerülő kockázatok csökkenthetők legyenek. Az itt 
felsorolt megoldások listája nem teljes, és azok közül néhány egy versenyen kívánatos 
lehet, de egy másikon nem. 

3.2 Szállás és logisztika 
(a) A verseny helyszínének megközelítése szűk körben vagy egyénileg 
(b) Szállás igénybevétele csak erősen indokolt esetben 
(c) Közös étkezések és az étkezéshez használt eszközök megosztásának mellőzé-

se 
(d) Ruházat cseréjekor a személyes felszerelések elkülönítése 

3.3 Egyeztetések, tájékoztatók 
(a) Az óvási bizottság verseny előtti első egyeztetése akár videokonferencián 
(b) Az óvási bizottság napi személyes egyeztetései tágas, jól szellőztethető irodában 

vagy szabadtéren, ha a bizalmasság biztosítható 
(c) Csapatvezetői és versenyzői értekezleteken a személyesen jelenlévők számának 

korlátozása (például egy csapatból vagy hajóról egy fő) és távolságtartásának 
biztosítása, a virtuálisan résztvevők számára a valós idejű kétirányú kommuniká-
ció feltételeinek biztosítása 
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(d) A fizikai hirdetőtábla megközelítésekor a távolságtartás biztosítása, a fizikai hir-
detőtábla mellett online felület elérésének biztosítása 

3.4 Vízi bíráskodás 
(a) Elegendően nagy motorosok használata, amelyek fedélzetén a versenybírók és 

személyes felszereléseik közötti távolság növelhető 
(b) A versenybírói hajók fedélzetének rendszeres tisztítása, fertőtlenítése 
(c) Ahol lehetséges, saját személyes felszerelés használata (ruházat, rádió, síp, 

zászlók), ezek egymással való megosztásának mellőzése 
(d) Arcot elfedő maszk és/vagy kesztyű viselése 
(e) Ha szükséges, a versenybírók beosztásában a napi rotáció korlátozása 

3.5 Viták feloldása 
(a) Az egyeztető eljárás lehetősége, szabadtéri megszervezése 
(b) Tágas, jól szellőztethető tárgyalási szoba, ahol a távolságtartás és a bizalmasság 

egyszerre biztosítható 
(c) A tárgyalási szobában jelenlévő számának csökkentése (minimális létszámú 

óvási bizottság, megfigyelők számának vagy jelenlétének korlátozása) 
(d) Ahol lehetséges, saját eszközök használata (pl. laptop, szabálykönyv, jegyzet-

tömb, toll) 
(e) Arcot elfedő maszk és/vagy kesztyű viselése 
(f) Rendszeres kézfertőtlenítés lehetővé tétele 
(g) A közösen használt felületek (asztal, modellhajók) rendszeres fertőtlenítése 
(h) Tárgyalások technológiával támogatott (e-mail, videokonferencia) lebonyolítását 

csak abban az esetben javasoljuk, ha a fenti tényezőkkel nem csökkenthetők 
annyira a kockázatok, hogy a résztvevők a komfortzónájukon belül maradjanak. 
Ebben az esetben az RYA ide klikkelve elérhető irányelveit javasoljuk követni. 

 
4. POTENCIÁLIS FERTŐZÉS 
4.1 Ha egy versenybíró lázat, fáradtságot, száraz köhögést, esetleg izomfájdalmat, orrdu-

gulást, orrfolyást, torokfájást, hasmenést vagy légszomjat tapasztal a verseny helyszí-
nére érkezést megelőzően, akkor kérjük, maradjon otthon, és keresse fel háziorvosát, 
valamint a rendező szervezetet és az óvási bizottság elnökét telefonon. 

4.2 Ha a koronavírus-fertőzés gyanúja a verseny helyszínén merül fel, akkor a versenybíró 
haladéktalanul keresse a versenyorvost vagy a mentőtisztet, aki tájékoztatja a további 
teendőkről. 

4.3 Ha a koronavírus-fertőzés gyanúja a verseny befejezését követő 14 napon belül merül 
fel, akkor a versenybíró haladéktalanul keresse fel a rendező szervezetet telefonon. 

 
 
A Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottsága 
2020. június 11. 

https://www.rya.org.uk/SiteCollectionDocuments/Racing/RacingInformation/RacingRules/Hearings_Conducted_by_Remote_PCs_June2020.pdf

