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TÁJÉKOZTATÓ 
XV. Győr Open 

2021.12.15-18. 

 

Tisztelt Résztvevők!  

 
 

A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel kérem az alábbi szabályok szigorú betartását a 

úszóversenyünkkel kapcsolatban:  

 

1. Az e-mailben megkapott COVID nyilatkozatot minden résztvevő (versenyző, edző) hozza 

magával kitöltve!/  

 

2. Bármilyen légúti tünet vagy hőemelkedés esetén a részvétel szigorúan tilos! 

 

3. A belépés kizárólag testhőmérséklet-mérés után lehetséges, 37.5 fok feletti testhőmérséklettel 

a részvétel szigorúan tilos 

 

4. Az uszodába belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés is! Ehhez az eszköz a bejárat közelében 

lesz elérhető. 

 

5. Kérjük a csapatvezetőket, hogy intézkedjenek a csapatuk együttes belépéséről, lehetőleg a 

csapattagok ne egyesével érkezzenek. 

 

6. A versenymedence mellett a verseny ideje alatt az edzők csak az erre kijelölt területen 

tartózkodhatnak 

 

7. Öltözőszekrények nem kerülnek kiosztásra, az átöltözési lehetőség a fülkékben biztosított a 

távolságtartás szabályait szigorúan betartva 

 

8. Az uszoda területén papucs vagy váltócipő használata kötelező! 

 

9. A maszk használata az egész létesítmény területén kötelező! 

 

10. A távolságtartást tartsuk szem előtt! 

 

11. Minden egyesület a számára kijelölt helyen foglal helyet a lelátón! 

 

12. Versenyzőállítás nem lesz, a zsúfolt helyeken (aula, öltöző, állítási zóna) a maszk használata 

kötelező! A futamokra a versenyzők a medence 9-es pálya felőli hosszanti oldalán sorakoznak 

fel. 
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13. Minden csapatvezető a belépéskor aláírásával igazolja, hogy a szabályokat ismertette és 

betartatja a csapata tagjaival! 

 

14. A biztonsági őr, illetve a verseny szervezők egyszeri figyelmeztetést követően bármelyik 

résztvevőt kizárhatják a versenyből a szabályok megsértése esetén! 

 

15. A rendezvény zártkapus, szülők, nézők számára a belépés nem megengedett! 

 

16. A létszámkorlátozás miatt 10 versenyző alatt maximum 2 edző, 10 versenyző felett maximum 

3 edző regisztrálása megengedett. 

 

Edzői regisztrációhoz kérjük, hogy az alábbi űrlapot legyenek kedvesek kitölteni 

legkésőbb 2021.12.14. 12:00-ig:  

 

 

https://forms.gle/RdoHzTUPUkmFnMuQ7 

 

 

17. Belépés:  

 2021.12.15-én 13:00-tól 

 2021.12.16-án 6:30-tól, délután 15:00-tól 

 2021.12.17-én 6:30-tól, délután 15:00-tól 

 2021.12.18-án 6:30-tól, délután 15:00-tól 

 

19. Az egyes etapok után 40 percet biztosítunk az uszoda elhagyására. 

 

20. A nevezési díjak fizetésére csak és kizárólag banki átutalással lesz lehetőség. 

Kérjük, hogy ehhez kapcsolódóan a számlázási adatokat legkésőbb 2021.12.13. 8:00- ig 

legyenek kedvesek megküldeni az alábbi űrlap kitöltésével:  

 

 

https://forms.gle/9QPt6a6t6YWhSLLj9 

 

 

A nevezési díjak helyszíni befizetésére nincs lehetőség! 

 

 
 

Jó versenyzést kívánok! 

 

 

Petrov Árpád 

 

 
 

 

 

https://forms.gle/RdoHzTUPUkmFnMuQ7
https://forms.gle/9QPt6a6t6YWhSLLj9
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