
 

9/2020. (X.23.) MASZ elnöki utasítás 

 

Figyelemmel a mai napon hatályba lépett 464/2020. (X. 22.) Korm. rendeletre és a 

koronavírus terjedésének megelőzése, az atlétikai társadalom tagjai egészségének védelme 

érdekében, a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Elnöke az alábbiakról 

határoz: 

 

1. Az atlétikai versenyek, atlétikai sportrendezvények alatt a sportolók, edzők, 

más sportszakemberek, a versenybírók és segítőik, továbbá a sportrendezvény 

egyéb résztvevői és nézői a sportrendezvény helyszínén kötelesek orvosi 

maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült 

maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot 

és a szájat folyamatosan elfedje. 

2. Az 1. pontban írt szabály alól kizárólag a sportoló képez kivételt az atlétikai 

verseny azon időtartamára, amíg versenyszámára felkészül (bemelegít) és 

ameddig versenyszáma zajlik, illetőleg ameddig versenyszáma tart. Az 

eredményhirdetés alatt a maszk viselése kötelező. 

3. Azt a személyt – ide nem értve a sportolót, edzőt, más sportszakembert, 

versenybírót és segítőit –, aki a maszkot az atlétikai verseny, atlétikai 

sportrendezvény szervezőjének, illetve a MASZ képviselőjének felszólítására 

sem viseli az 1.-2. pontokban meghatározott módon, azt a verseny, illetve 

sportrendezvény szervezője jogosult és köteles a sportrendezvény 

látogatásából kizárni és gondoskodni arról, hogy e személy az atlétikai verseny, 

atlétikai sportrendezvény helyszínét elhagyja. 

4. Azt a sportolót, edzőt, más sportszakembert, versenybírót és segítőit, aki a 

maszkot az atlétikai verseny, atlétikai sportrendezvény szervezőjének, illetve a 

MASZ képviselőjének felszólítására sem viseli az 1.-2. pontokban 

meghatározott módon, azt a verseny, illetve sportrendezvény szervezője 

jogosult és köteles figyelmeztetésben részesíteni. 

5. A jelen utasításban foglaltak szabályok betartatásáról az atlétikai verseny, 

illetve sportrendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

A MASZ Elnöke kéri továbbá, hogy a koronavírus-fertőződés kockázatának 

minimalizálása, a megelőzés és a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az 

atlétikai társadalom minden tagja tegyen meg minden ésszerű és elvárható intézkedést, 

valamint a továbbiakban is tanúsítson felelősségteljes viselkedést és példamutató 

magatartást. 

 

A jelen elnöki utasításban foglaltak a mai naptól az utasítás visszavonásáig hatályosak. 
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