Biztonságtechnikai jegyzőkönyv
és a járványügyi helyzettel kapcsolatos nyilatkozat
a COVID19 pandémiás helyzet végleges feloldásáig
Készült: 2021 . ………… hó ….. napján, ………………………………………………………………….
helyszínen, a ………………………………………………………………………………… által, megrendezett íjászversenyén.
A versenyen jelenlévők biztonságtechnikai eligazításon vesznek részt, amelynek keretében az íjászfelszerelés biztonságos kezelésére, illetve a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályokra hívjuk fel a figyelmet, kiemelten az alábbiakra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Az íj csak célra tartva húzható ki.
A lövő elé tilos állni. Mindig a lővonal mögött kell tartózkodni.
A lövés előtt a versenyzőnek meg kell győződnie arról, hogy mások életét, testi épségét illetve vagyontárgyát nem veszélyezteti.
A felszerelés állapotát minden lövés előtt ellenőrizni kell.
Sérült felszerelést tilos használni.
Az íj veszélyes eszköz, ezért ennek megfelelően kell használni, és ennek tudatában kell közlekedni
vele a verseny teljes területén.
A versenyző kijelenti, hogy az íja biztonságos kezelésére alkalmas fizikai és mentális állapotban
vesz részt a versenyen. Tiltott szereket nem használ.
A verseny területén tartózkodó személyek számára kötelező a szájmaszk viselése a verseny teljes
időtartama alatt, kivételt a lövés pillanata képez, a kötelező távolság betartásával.
Mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítő használata minden egyes kontaktus után (pl. vesszők kihúzásakor). A versenyző számára kötelező a saját kézfertőtlenítő megléte, amit a versenypályára visz ki
magával. Ezt a BTE ellenőriz. Ezen túlmenően központilag, a versenyközpontban is biztosítani kell
kézfertőtlenítőt az ott tartózkodók számára.
Minden esetben tartani kell a 1,5m távolságot a versenyzők és az egyéb személyek között, ha szükséges a szakág versenyszabályait átírva kell ezt biztosítani.
Érintésmentes lázmérést végeznek a versenyzőkön a versenyre történő, helyszíni regisztrációkor.
37,3 Celsius fok feletti testhőmérsékletű, bármilyen okból rosszul lévő személy nem tartózkodhat a
verseny helyszínén.

Nyilatkozat a járványügyi helyzettel kapcsolatban
•
•

Kijelentem, hogy az elmúlt 14 napban nem kerültem szoros kapcsolatba fertőzött vagy fertőzésgyanús személlyel.
Kijelentem, hogy semmilyen, a koronavírussal kapcsolatba hozható betegség tüneteit nem tapasztaltam az elmúlt 2 napban úgymint, láz, torokfájás, hasmenés, köhögés, fejfájás, hányinger, ízületi
fájdalmak, légszomj, rossz közérzet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a jegyzőkönyvhöz tartozó mellékletben feltüntetett aláírásommal kijelentem, hogy az ismertetett biztonságtechnikai és járványügyi előírásokat betartom, valamint a járványügyi helyzettel kapcsolatos nyilatkozat pontjai rám nézve a valóságnak megfelelnek!
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14. életévét be nem töltött személy felügyeletét edzője, vagy jogosan a területen tartózkodható, a szülő
által írásban meghatalmazott személy (másik versenyző, szervező, személyzet tagja, bíró) láthatja el. A
meghatalmazást a regisztrációkor le kell adni a versenyirodában.
A fenti szabályok be nem tartása azonnali kizárást von maga után!
Anyagi kár, vagy személyi sérülés okozása esetén felmerülhet a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállásának megvalósulása, amely esetben az illetékes szervek értesítése a BTE feladata.
A biztonsági, valamint a versenyszabályok durva megszegését a MÍSZ felé jelenti a szervező, mely fegyelmi eljárást vonhat maga után.						

A balesetvédelmi szabályokat, valamint a pálya nyomvonalára vonatkozó információkat ismertettem.
…………………………………. 2021. ……………………. hó ……….. nap ………....óra ……..….perc
A verseny megkezdésének biztonságtechnikai akadálya nincs.
		
BTE neve, igazolvány száma
		
Versenyrendezésért felelős személy
		
Vezetőbíró
A versenyen résztvevő BTE az eredeti jegyzőkönyvet 15 napon belül köteles a MISZ-nek megküldeni.

A jegyzőkönyv szerves részét képezi az 1. számú melléklet, amely a verseny lebonyolításában résztvevő
személyzet adatait és aláírását tartalmazza. A melléklet a résztvevő személyek számának függvényében
sokszorosíthatók.
A jegyzőkönyv szerves részét képezi a 2. számú melléklet, amely a versenyen résztvevő valamennyi sportoló adatait és aláírását tartalmazza. A melléklet a résztvevő személyek számának függvényében sokszorosíthatók.
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1. sz. melléklet
Készült: 2021 . ...............hó.......napján, ............................................................. helyszínen,
a ..................................................................................... által, megrendezett íjászversenyén.
Sorszám

A verseny lebonyolításában résztevő neve

Születési idő

A regisztrációkor
mért testhőmérséklet (oC)

Aláírás

Sorszám

Versenyző neve

Születési idő

A regisztrációkor
mért testhőmérséklet (oC)
Versenyengedély
száma
Versenyző aláírása

Készült: 2021. ............ hó ...... napján,.................................................................................helyszínen,
a ………………………………………………………………................................................ által, megrendezett íjászversenyén.
Képviselő aláírása (14 év
alattiak esetén)

2. sz. melléklet

