
 

Elsődleges és legfontosabb célunk a résztvevők és szervezők egészségének megóvása, 
valamint a verseny teljes ideje alatt való biztonságos közeg kialakítása. Ezért a Gerevich-
Kovács-Kárpáti Kard Világkupát 2021-ben úgynevezett Buborék Rendszerben szervezzük, 
melynek irányadó elveit a COVID protokoll határozza meg. A Covid protokoll szabályainak 
betartása mindannyiunk közös érdeke, így kérjük minden résztvevő szíves 
együttműködését. 

A járványhelyzet miatti esetleges intézkedések megváltozhatnak, emiatt kérjük figyeljék a 
folyamatos tájékoztatást. 

 

COVID-protokoll rövid tájékoztató - Résztvevők számára 

 

I. Tesztelési protokoll 

A PCR-teszt elvégzése orrból és garatból vett mintából történik, a teszt laborba érkezését 
követően 12 órán belüli eredmény közléssel. Minden teszt eredménye angol nyelven (is) 
rögzítésre kerül a laboratóriumi leleten. 

A PCR teszt eredménye a helyszínen lévő információs ponton kérhető nyomtatott 
formában, az akkreditációs kártya bemutatásával. Az esetleges pozitív teszt eredményről 
az adott ország csapatvezetője azonnali értesítést kap. 

1) Belépés Magyarország területére (Magyarország kormányának 408/2020. (VIII.30.) 
Korm. rendelete alapján): 

● belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két 
alkalommal elvégzett PCR teszt negatív eredményével vagy 

● a sporteseményt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett PCR 
teszt negatív eredményével 
 

2) Belépés a buborékba 
● érkezéskor a 72 óránál nem régebbi angol nyelvű negatív PCR teszt 

másolatát le kell adni. Ezután a szállodában felállított tesztállomáson PCR 
mintavételezés történik, amelynek eredményét szeparáltan, egy ágyas 
szobában kell megvárni.  

● teszteléskor minden személy írásban köteles nyilatkozni a következőkről: 
o ismeri és elfogadja a COVID protokollt 
o tudomásul veszi, hogy COVID-gyanús tünet esetén jelentési 

kötelezettsége van 
o beleegyezik, hogy a teszt eredményeket a szervező bizottság részére 

kiadják 



● PCR teszt eredményéig a saját szobáját senki nem hagyhatja el, ez idő alatt 
a szoba matricás megjelölést kap. 

● amennyiben a PCR teszt negatív eredményt ad, a szabad mozgás 
engedélyezett a buborékon belül 

● amennyiben a PCR teszt pozitív eredményt ad, a tesztet meg kell ismételni 
és ennek eredményéig az illetőt el kell különíteni egy erre az esetre kijelölt 
szállodai szobában. Amennyiben a második PCR teszt eredménye is pozitív, 
ki kell zárni a sporteseményben történő további részvételből. 
 

3) Hazautazáshoz szükséges PCR-tesztelésre lehetőség van, amennyiben az adott 
ország csapatvezetője jelzi az igényét legkésőbb az akkreditációnál 

 
 

II. Viselkedési szabályok a buborékrendszerben 
 
1. a buborékrendszerbe bekerülni és ott szabadon mozogni csak a 

tesztprotokoll teljesítésével, ezek negatív teszteredményeivel lehet 
2. a buborékot a résztvevők számára elhagyni az akkreditáció után nem lehet. 

Ettől eltérni csak indokolt esetben, a szervező bizottság engedélyével lehet. 
pl. helyszínen nem megoldható, sürgős egészségügyi ellátás 

3. a maszk viselése sportolás, étkezés és saját szállodai szobában való 
tartózkodás kivételével folyamatosan kötelező bel- és kültéren egyaránt. 
(Magyarország kormányának rendelete alapján az utcán is kötelező a maszk 
viselése)  

4. szociális távolságtartás (social distancing): a résztvevőknek törekedni kell 
arra, hogy a 1,5 m-es távolságot kül- és beltéren egyaránt folyamatosan 
megtartsák egymástól (sportolás kivételével).  

5. Tilos a kézfogás, az ölelés és a puszi 
6. Az alapvető higiénés szabályokra fokozott figyelmet kell fordítani:  

● rendszeres kézfertőtlenítés  
● a maszk cseréje naponta 
● a mosdók, zuhanyzók minden használat után fertőtlenítésre 

kerülnek, kérjük a türelmüket, amíg a takarító személyzet elvégzi a 
szükséges tisztítást 

● minden sportoló köteles a saját felszerelését rendszeresen 
fertőtleníteni, melyhez a szervezők kihelyezett fertőtlenítő szert 
biztosítanak. 

7. A szervezőbizottság shopping runner-eket biztosít, akiknek feladata a 
résztvevők számára nélkülözhetetlen, korábban online megvásárolt 
termék, külső helyszínről való beszállítása lesz. 

 



8. Akkreditáció után a saját gépjárművel érkezők is csak gyalogosan vagy a 
hivatalos transzfer buszokkal közlekedhetnek. A saját járművet az esemény 
idejére a BOK csarnok területén, az erre kijelölt helyen lehet leparkolni. 

9. Minden akkreditált személy köteles jelezni a információs ponton, vagy az 
erre kijelölt e-mail címen, ha COVID-gyanús tüneteket (hőemelkedés, láz, 
torokfájás, köhögés, nehézlégzés, szag- és ízérzés zavara, erős fejfájás) 
észlel magán! 

10. Minden helyszínen a belépésnél kötelező a hőmérés. Az érték az adott napi 
első belépéskor rögzítésre kerül az akkreditációs szám alapján, matricával 
jelezve ennek meglétét. 

11. A szabályok betartását minden helyszínen erre kijelölt „COVID Marshal” 
fogja ellenőrizni, a szabályok be nem tartása az eseményről való kizárást 
vonhatja maga után, amelyről a szervező bizottság dönt.  

12. A helyszínen kitáblázott COVID szabályok betartása kötelező 
 

 

A fenti kivonat az esemény teljes COVID protokolljából készült, nem tartalmaz minden 
előírást és információt. A teljes COVID protokoll az esemény helyszínén és weboldalán 
érhető el 2021. március 05. naptól. 


