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Tisztelt Sporttársak,

Az MFTOSZ Elnökségének határozata

Az MFTOSZ Elnöksége – az FT/HFT szakosztályvezetőkkel folytatott megbeszélés után az
alábbi döntéseket hozta hozta a Corona (COVID-19) nevű tömeges járványt okozó vírus
következményeinek mérséklése és hazai és külföldi sportolók egészsége védelmében:

HFT Európa bajnokság 2020 – Ravazd

· A HFT EB-t későbbi időpontra helyezzük át, a verseny helyet cserél az FT Hungarian
Open-nel, 2020. augusztus 7-9 időpontban lesz megtartva, amennyiben addigra rendeződik a
helyzet

· A nevezések érvényesek az augusztusi időpontra, amennyiben valaki azon nem tud részt
venni, a nevezési díjat 100%-ban visszatérítjük az új fizetési határidőig. (2020. május 31)

FT EURO 2020 – Belgium

· A Szövetség a versenyen való részvételt nem javasolja, valószínűleg ez a verseny is
halasztásra kerül. A Szövetség eljár a nevezési díjak legalább részleges visszatérítése ügyében

Hungarian Open

· A HFT és FT Open versenyeket (2020.05.09 illetve 2020.06.06) megtartjuk, de azokat nem
hirdetjük meg a külföldi versenyzőknek, Országos Bajnokság címen fog futni
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Helyi versenyek (MK és klubversenyek)

· A hazai versenyek a kormány Operatív Törzsének jelenlegi szabályai alapján megtarthatóak,
mivel az 500 főt nem érjük el. Kérjük a rendezőket, hogy ezen szabályok folyamatos
ellenőrzése mellett tervezzék a versenyeiket, amenyiben azok elérik ill. meghaladják az aktuális
rendeletben előírt létszámot, a versenyt töröljék. A MFTOSZ nem ad ki engedélyt a rendeletet
meghaladó létszámú versenyekre

· Visszavonásig a Szövetség egy ideiglenes szabályt ad ki a kockázatok csökkentésére, ami a
honlapon a Szabályzatok alatt elérhető. Ezeket mind a szervezőknek, mind a versenyzőknek
szigorúan be kell tartani.
- !!! COVID-19 versenyrendezési irányelvek - visszavonásig !!!

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/me
gtekintes

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
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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/me
gtekintes

Amint többet tudunk, tájékoztatjuk tagságunkat.

Budapest, 2020. 03. 12.

Bognár László
MFTOSZ elnök
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