FT- HFT Magyar kupa fordulók, Országos bajnokságok és a Klub
versenyek rendezési irányelvei 2020. március 12. től átmenetileg a
koronavírus rendkívüli helyzet miatt.

Minden a szövetség égisze alatt illetve a szövetség hozzájárulásával megrendezendő FT-HFT versenyen
és egyéb rendezvény (pl légfegyveres találkozó)

a rendezőnek kötelező:
-

a belövő pályán és a pályán 1-1 kézmosó/fertőtlenítő állomást kell kialakítani. több pálya szakasz esetenszakaszonként 1-1 állomást.
Semmilyen étkezést, (reggeli, ebéd még előrecsomagoltat sem) sem ásványvizet, üdítőt, sem kávét, teát tilos a résztvevőknek és a közreműködőknek biztosítani, ezeket mindenkinek magának kell megoldania.
2nappal a verseny előtt újbóli engedélyt kell kérnie az elnökségtől, hogy a versenyt megrendezheti e, és ha
igen milyen feltételekkel.
Szabadtéri eredményhirdetés
FT versenyeken az időmérés, órák kiosztása ideiglenesen eltörölve, szükség esetén
saját eszközzel a csapattagok kérésére időmérés végezhető (lsd. HFT szabályzat)

versenyzőnek :
-

aki a beutazási tilalommal sújtott országokban járt a versenyt megelőző 14 napon belül,
az versenyen nem jelenhet meg, még néző, kísérőként sem.
mindenki csak kizárólagosan a saját felelősségén vesz részt ezeken az eseményeken.
biztosítania kell a saját maga egyéni higiéniás ill. védőeszközeit, ezeket nem várhatja el sem a szövetségtől
sem a rendezőktől.

lehetőleg:
ebben az átmeneti időszakban, kísérők, nézők ezeket az eseményeket ne látogassák.
A versenyekre egészséges versenyzőket várunk, a jelen helyzetben egy influenza is veszélyes lehet.
Kerüljük a közvetlen kontaktust, ebben az átmeneti időben

az elnökség folyamatosan figyeli a rendkívüli helyzettel kapcsolatos törvény ránk vonatkozó előírásait, és
ezek ismeretében dönt a megrendezésről, az elhalasztásról vagy akár az egész verseny évad
felfüggesztéséről .
Jelenleg a hazai versenyek a kormány Operatív Törzsének jelenlegi szabályai alapján megtarthatóak,
mivel az 500 főt nem érjük el. A MFTOSZ nem ad ki engedélyt a rendeletet meghaladó létszámú
versenyekre!

az egyéb szokásos dolgok (ebéd, víz, kávé stb) elmaradása miatt a maximum nevezési díjjak az alábbiak
szerint:
MK forduló
-

felnőtt: előnevezés nélkül: 4000 ft előnevezéssel: 3500 ft
ifi: ingyenes

Klub verseny:
-

-

felnőtt: előnevezés nélkül: 4000 ft előnevezéssel: 3500 ft
ifi: ingyenes

összevont Klub verseny és MK forduló:
-

-

felnőtt: előnevezés nélkül: 4500 ft előnevezéssel: 4000 ft
ifi: ingyenes

Minden szövetségi döntéstől függetlenül MINDENKIRE a Magyar Kormány és az Operatív törzs előírásai
érvényesek első sorban!!!
ezen szabályok visszavonásig érvényesek.
Budapest 2020-03-12
Bognár László
MFTOSZ elnök

Indoklás:
A 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletben Magyarország Kormánya az ország egész területére egészségügyi
veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely a tegnapi napon 15:00-kor hatályba lépett. A kormányrendelet itt olvasható:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be4bb31294b59f9fc/megtekintes
Ezzel egyidőben a kormány 41/2020. (III.11.) számú újabb rendelete 4.§ (d) pontjában a potenciálisan 100 főt érintő,
vagy nagyobb létszámú beltéri, valamint az 500 fő résztvevőt elérő kültéri rendezvényeket betiltotta. A rendelet ma
reggel lépett hatályba. Ezen rendezvények elhalasztása a szervező, és a helyszín üzemeltetőjének egyetemleges
felelőssége és kötelessége. Veszélyhelyzetben a hasonló tiltás be nem tartása bűncselekmény. A rendelet teljes
terjedelmében itt olvasható:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/af0a665e93020a1bb69193ed9a8379f516854bf7/megtekintes
Amint többet tudunk, tájékoztatjuk tagságunkat.
Budapest, 2020. 03. 12.

Bognár László
MFTOSZ elnök

