
1. számú melléklet
COVID-19 szabályozások

1. Részvételi korlátozások
A versenyen csak az vehet részt, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik, vagy 18 év alatti és
védettségét igazolni tudó felnőtt kíséretében érkezik. A műanyag kártya igazolványt és EESZT
védettséget igazoló alkalmazást áll módunkban elfogadni, oltásról szóló papír nyomtatványokat
sajnos nem.

Az MBSZ elnökségének határozata alapján visszavonásig az MBSZ versenyein a játékosok és
minden közreműködő számára a maszk használata kötelező. Aki maszk nélkül játszik, azt első
alkalommal a zsűri figyelmezteti, és ismételt előfordulás esetén a versenyből kizárja.

Felkérjük a játékosokat, hogy kizárólag teljesen egészségesen jelenjenek meg a
versenyteremben!
A tornavezetőnek jogában áll a beteg játékosokat hazaküldeni. Ilyen esetben a csapat jelen lévő
nem játszó játékosának azonnal át kell vennie a hazaküldött játékos helyét. Ha a csapatnak
nincs tartalékjátékosa a versenyteremben, akkor hosszú helyettest állíthat, ahol kizárólag a
jogosultságra vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni.

A teremben a szervező kézfertőtlenítésre folyamatosan lehetőséget biztosít.

1.1 Érintkezések minimalizálása
Az Elnökség és a VRB vizsgálja az előnyeit annak, hogy az I/A mérkőzéseit a szerdai napra
mozgassa (ennek megfelelően a jelenleg szerdára került játéknapok másik napra kerülnének).

2. A verseny félbeszakítása
Amennyiben a versenyt rendezvények korlátozása miatt félbe kell szakítani, a VRB 4 hét türelmi
idő után mesterséges eredményt hirdet az alábbiak szerint:

2.1 A félbeszakítás a 4. játéknap lejátszása előtt történik
A versenyt eredmény nélkül félbeszakítjuk.

2.2 A félbeszakítás a 3. játéknap után, de 9. játéknap előtt történik
A versenyen mesterséges eredményt állapítunk meg a pillanatnyi állás alapján és a teljes
verseny mesterpontjainak a felét osztjuk ki.



2.3 A félbeszakítás a 8. játéknap után történik
A versenyen mesterséges eredményt állapítunk meg és teljes versenynek megfelelő
mesterpontot osztjuk ki.

A nevezési díjak kompenzálásáról minden esetben később határozunk. Egy játéknap akkor
számít lejátszottnak, ha a legfeljebb két mérkőzés eredménye hiányzik.

2.4 Online verseny
Amennyiben a CSB-t félbe kell szakítani, a következő héten online versenyt versenyt indítunk,
melyen a CSB-re nevezett csapatoknak a nevezés ingyenes lesz. Ehhez a két versenyre
nevezett felállásnak 50%-nál nagyobb hányadban kell megegyeznie.


