
Ezekben a kihívásokkal teli, bizonytalan időkben mindannyiunknak szükséges alkalmazkodnia az új 
követelményekhez, hogy továbbra is sportemberekként tudjuk folytatni életünket. Ezúton arra kérünk 
mindenkit, hogy maradéktalanul tartsák be az új szabályokat és támogassák munkánkat annak 
érdekében, hogy továbbra is magas színvonalú és biztonságos rendezvényt biztosíthassunk minden 

résztvevő* számára.

COVID-19 SZABÁLYOK A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
1. MINDEN A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ RÉSZTVEVŐ* SZÁMÁRA 
SZÜKSÉGES AZ ÉRVÉNYES MAGYAR VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY VAGY EGY 72 ÓRÁNÁL NEM RÉGEBBI 
ÉRVÉNYES NEGATÍV EREDMÉNYŰ SARSCOV-2 PCR TESZTEREDMÉNY DOKUMENTUM MEGLÉTE ÉS 
BEMUTATÁSA A HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ ALKALMÁVAL A SPORTCSARNOKBA VALÓ BELÉPÉSHEZ

Az említett dokumentum megléte és bemutatása nélkül a sportcsarnokba való belépés, valamint ez 
okból a rendezvényen való részvétel sem megengedett. Bármilyen egyéb teszteredmény dokumentum 
nem elfogadható.

2. MINDEN RÉSZTVEVŐ* SZÁMÁRA ERŐSEN AJÁNLOTT EGY A COVID-19 VÉDELEMRE IS KITERJEDŐ, 
ÉRVÉNYES EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS MEGLÉTE A RENDEZVÉNY TELJES IDŐTARTAMÁRA VONAT-
KOZÓAN

Bármilyen a Covid-19-cel kapcsolatban felmerülő extra költség minden esetben az érintett résztvevő(-
ke)t terheli.

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ KÖVETELMÉNYEK 
A RENDEZVÉNYYRE VALÓ REGISZTRÁCIÓHOZ

Annak érdekében, hogy minden résztvevőt* biztonságban és egészségben tudhassunk a rendezvény 
teljes időtartama alatt, minimalizálni tudjuk a személyes érintkezéseket, felgyorsítsuk a helyszíni 
regisztráció folyamatát és óvjuk környezetünket, kötelező a következő WAKO formanyomtatvány 
dokumentumok kitöltése az érintett résztvevőkre vonatkozóan, majd a Sportdata rendszerébe való 
feltöltése a helyszíni regisztrációra való érkezés előtt. Továbbá szükséges az említett dokumentumokat 
fizikai formájukban, kinyomtatva is elhozni a helyszíni regisztrációra:

•  WAKO Covid-19 Questionnaire 2021 (minden sportoló részére)

•  WAKO Dental Brace Certification 2021 (az érintettek részére)

•  WAKO Liability Waiver 2021 (minden sportoló részére)

•  WAKO Medical Certificate Kickboxer 2021 (minden sportoló és bíró részére)

•  WAKO Medical Questionnaire 2021 (minden sportoló részére)

•  WAKO Non-Pregnancy Declaration 2021 (minden a 14. életévét betöltött nő részére)

•  WAKO Parental Consent 2021 (minden a 18. életévét be nem töltött személy részére)

Minden fenti WAKO formanyomtatvány dokumentumot számítógép segítségével szükséges kitölteni 
(minden kért adatot beleértve minden érintett részére), továbbá kinyomtatni, kézzel aláírni, végül a 
beszkennelt dokumentumot PDF vagy JPG formátumban (más formátumban vagy lefotózott módon a 
dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni) feltölteni a Sportdata rendszerébe (a résztvevők neve 
melletti feltöltés/upload ikon segítségével lehet feltölteni a szükséges dokumentumokat a rendszerben).

Az említett WAKO formanyomtatvány dokumentumok maradéktalanul megtalálhatóak és letölthető-
ek kitölthető formátumban az alábbi linken:
https://www.sportdata.org/kickboxing/set-online/popup_ma-
in.php?popup_action=uploads&vernr=1085&ver_info_action=info#a_eventhead

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ COVID-19 SZABÁLYOK A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT
•  Bármely személy a rendezvényen való részvételi jogától azonnali hatállyal megfosztható, aki nem 

tesz eleget maradéktalanul a megállapított Covid-19 szabályoknak

•  Nézők részvétele nem megengedett a rendezvényen (kivéve egyéb csapattagok, akikre a szabályok 
ugyanúgy vonatkoznak, mint minden más résztvevőre)

•  Az arcmaszk viselése (FFP) minden résztvevő* számára kötelező minden esetben a rendezvény 
teljes területén, amennyiben lehetséges (kivéve a sportolók számára, akik a bemelegítésüket végzik 
a versenyre vagy éppen versenyeznek a tatamin vagy a ringben)

•  Az 1,5 méteres távolságtartás minden résztvevő* számára kötelező minden esetben a rendezvény 
teljes területén, amennyiben lehetséges

•  Gyakori és alapos kézmosás a rendezvény teljes időtartama alatt

•  Erősen ajánlott a sportcsarnok tusolói használatának mellőzése; amennyiben a sportoló saját 
felelősségére úgy dönt, hogy használja a sportcsarnokban található tusolók valamelyikét, a megfele-
lő távolságtartás erősen ajánlott (egymás mellett elhelyezkedő tusolók használata tiltott); a sporto-
lók és kíséretük számára ajánlott már versenyfelszerelésben érkezni, valamint az érintett verseny-
szám után azonnal elhagyni a sportcsarnok területét

A szervezőbizottság ezúton is kihangsúlyozza, hogy érvényes magyar védettségi igazolvány vagy 72 
óránál nem régebbi érvényes negatív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszteredmény dokumentum meglé-
te és bemutatása nélkül a helyszíni regisztráció alkalmával a sportcsarnokba való belépés, valamint a 
rendezvényen való részvétel nem megengedett a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárságú 
személyek számára!

*Beletartozik a rendezvényen résztvevő minden személy beleértve a sportolókat, az edzőket, a bírókat, a tisztviselőket, az egyéb csapatta-
gokat, a szervezőket, a személyzetet, a média szakembereit, valamint az egyéb vendégeket is
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