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Elnökségi Hírlevél – 75. szám – 2021.03.17. 
 

(A 74. hírlevél szám pontosítása, sportolói kérések alapján) 
 
 
Kedves Sporttársaink! 
 
Mint tudjátok, a Kormány a versenysportot továbbra sem korlátozta legutóbbi vonatkozó 
rendeleteiben sem, ez azonban nem jelenti azt, hogy a versenysport gyakorlása során nem 
kellene betartani a járvány terjedését lassító, általánosságban is kötelező óvintézkedéseket. 
 
Ilyenek a maszk kötelező  viselése kül-, és beltéren egyaránt (kivéve a lőállásban egyedül álló, 
vagy bármilyen dinamikus lőfeladatot végrehajtó versenyző, illetve a lőfeladatot felügyelő 
bíró/lövészetvezető), a kötelezően kihelyezett kézfertőtlenítő, a védőtávolság betartása és 
betartatása, a zárt térben egyszerre tartózkodó versenyzői létszám korlátozása, a közös 
étkezések, nagycsoportos eredményhirdetések elhagyása, a látogatók, kísérők, és nézők 
kötelező távoltartása a versenyektől. Javasolt a versenyzők kérdőíves előszűrése a versenyző 
által aláírva (a kérdőív hamarosan letölthető honlapunkról), esetleg helyszíni lázmérés (hogy 
beteg, akár enyhe tünetekkel rendelkező sem kerülhessen mások közelébe). 
 
Bizonyára megértitek, hogy miközben naponta százasával halnak meg kórházainkban egyre 
fiatalabb korú és kísérőbetegségekkel sem bíró embertársaink, nem szeretnénk, ha a 
szövetségünk égisze alatt bármilyen hanyagság, hiba, vagy magatartás a legkisebb mértékben 
is segítené a Covid-19 újabb és újabb mutánsainak terjedését. 
 
Ezért az MDLSZ elnöksége 2021.03.19-től kezdődően, határozatlan időre, az MDLSZ 
versenyeire a következő szabályokat alkotta: 
 

1. Kötelező: 
! Maszk viselése a lőterek teljes területén (kivéve a lőállásban egyedül álló, vagy 

bármilyen dinamikus lőfeladatot végrehajtó versenyzőnek, illetve a lőfeladatot 
felügyelő bírónak/lövészetvezetőnek) 

! Kézfertőtlenítő biztosítása 
! A védőtávolság betartása és betartatása 

2. Tilos: 
! Étkeztetés 
! Látogatók, kísérők, nézők beengedése a lőtérre a verseny időtartama alatt 
! Eredményhirdetés 
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3. Javasolt: 
! A zárt térben egyszerre tartózkodó versenyzői létszám korlátozása 
! a versenyzők kérdőíves előszűrése a versenyző által aláírva (a kérdőív hamarosan 

letölthető honlapunkról) 
! helyszíni lázmérés 
 

E pillanattól szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a fenti szabályok versenyeken történő 
betartását, és ha a legkisebb szabálytalanságot tapasztaljuk, le fogjuk állítani a teljes 
versenyrendszerünket a veszélyhelyzet teljes időtartamára.  
 
Ezt nem tennénk szívesen és nem is szándékunk ilyet tenni, kérjük a versenyek szervezőit, hogy 
körültekintő figyelemmel segítsék erőfeszítéseinket.  
 
Megfontolásra ajánljuk továbbá a pince-, és zárt lőterek használatának átmeneti mellőzését. 
 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
Dr. Fábián Lajos 
elnök 
 


