
 

Keretorvosi állásfoglalás  

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség keretorvosaként az elkövetkező időszakra az alábbi 

védőintézkedéseket javaslom: 

 Bocskai Emlékverseny 

Maszk viselése minden közös térben a beltérben (kivételt képeznek a ringben levők és a bemelegítők. 

Edzők részére javaslom ilyenkor is a maszkot.). A szállodában is fontos a maszk viselése. kivételt 

képez az étkezés, illetve a saját szobában tartózkodás. 

• A triázs minden napos alkalmazása mindenkinek  

• A versenyre érkezőknek gyorsteszt elvégzése a versenyzők, edzők és bírók számára illetve 

kísérők számára, aki velük mennek, vagy velük megszállnak az 1. a 3. és az 5. napokon. 

Minden benn levő dolgozó számára (biztonságiak, takarítók stb). Az aznapi versenyzőknek 

gyorsteszt elvégzése ( értelemszerűen a 3. és 5. napon nem kell duplán elvégezni) 

• Bármiféle légúti tünet, szemet érintő gyulladás, gyomor-bélrendszeri panaszok esetén azt 

jelezzük és annak megfelelően intézkedjünk 

• Kérem, hogy lehetőség szerint ne menjen senki a városba szórakozni, ha valamiért ki kell 

mennie a burokból menni, akkor viseljen végig maszkot. 

• Nézők a rendezvényre védettségi igazolvánnyal jöhetnek be. Ennek hiányában 72 órán belüli 

negatív PCR elfogadható (önerőből finanszírozandó) 

• A nézők végig elszeparálva, külön bejáraton át és külön térben lesznek 

• A Bocskai Emlékverseny COVID Marsallja Makocsai Sándor. Kapjon minden egyes napra 2, 

azaz kettő biztonsági őrt, aki felel a maszkok helyes viselésért, a védettségi kártyák 

bemutatásáért, a negatív tesztet követő beengedésért. Amennyiben nincs védettségi 

igazolvány, akkor kiváltható hozott PCR negatív eredményével 72 órán belül elvégezve 

(önerőből finanszírozandó) . Minden más esetben a belépés nem engedélyezett.  

• Amennyiben valaki nem visel maszkot, vagy nem helyesen viseli azt, az azonnal egész napra 

ki kell küldeni, azaz aznap már nem mehet vissza. Ezen személyek tette szankcionálandó 

(kérem komolyan venni). A verseny nemzetközi verseny, ahol IBA ellenőrzésnek is meg kell 

felelni, így a biztonság az elsődleges.  A karszalag levágása után nem lesz lehetőség 

visszajönni.  

• Amint a versenyzőnek véget ért a verseny, akkor átül a versenyzőknek biztosított részbe 

• Javaslom az FFP2 maszk használatát, mivel hatékonyabban véd a fertőzések ellen. 

• A szállodában külön elszeparált két szoba biztosítása, amennyiben el kellene különíteni 

versenyzőt bármilyen ok miatt. 



 

 

Külföldi versenyekre utazás 

A külföldi versenyek esetében a kiemelt rendezvényeket preferáljuk megfelelő védelemmel. Nagyon 

nehéz ezekben dönteni, így kérjük minden esetben a részletes tájékoztatást a Szövetség felé. 

Preferáljuk a kiscsoportos buszos közlekedést, ha arra van lehetőség. 

A kifele utazás és ott tartózkodás tekintetében az ottani szabályok érvényesek. Figyeljünk oda a maszk 

viselésre és a kézmosásra, illetve a be nem csomagolt ételek fogyasztására. 

A hazautazást követően a megérkezés napja (1. nap) követően a 4. naptól javasoljuk újra az új közegbe 

történő közös edzéseket tünetmentesség esetén.  

 

Edzőtáborok 

Az edzőtáborok tekintetében számos tanulságot figyelembevéve az alábbiakat javaslom. Kiemelten 

vegyük figyelembe, hogy itt a közös együttlét miatt nagyon magas a fertőzés esélye, ha csak egy 

versenyző is hordozó, vagy beteg.  

A leérkezés napján vagy előtte 72 órán belül elvégzett PCR vizsgálat ( Ha előtte PCR volt, akkor ezt 

követően nagyobb közeg kerülése). A megérkezéskor gyorsteszt. ( Tehát lehet, hogy egymás után van 

2 teszt elvégezve) 

Amennyiben gyorsteszt negatív a versenyző beléphet a táborba. Kültérbe mehet edzésre. 

Beltéri, összezárt, kontakt megnyilvánulás akkor lehet, ha a PCR is negatív. A két teszt együttes 

elvégzése ad igen magas arányban arról bizonyságot, hogy a versenyző egészséges. 

 

Kérem szépen Mindenkitől a profi és fegyelmezett hozzáállást, ahogy azt Győrben is tette. Szeretném, 

ha minél többen nyernének érmet, érnének el sikereket.  

Jó versenyzést, jó egészséget! 
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