COVID-19 szabályok
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség az alábbi járványügyi rendelkezéseket állapítja meg a
2021. évi Rövidpályás Gyorskorcsolya Mikulás Kupa vonatkozásában.

✓ A regisztráció során minden résztvevő (beleértve a versenyzőket, szakembereket és kisebb
korcsoportoknál az engedélyezett létszámú segítő szülőket) köteles egy 72 óránál nem
régebbi negatív SARS-CoV-2 PCR tesztet VAGY egy 48 óránál nem régebbi
SARS-CoV-2 antigén tesztet felmutatni.
✓ A tesztek elvégzéséhez ajánljuk a közeli Récsei Center parkolójában nemrég megnyitott
Olcsó PCR nevű tesztállomást https://olcsopcr.hu/.
✓ Az esemény zárt kapukkal kerül megrendezésre, így szervezőkön, bírókon, a sportolókon,
sportszakembereken és a névsor szerint előre leadott segítő szülőkön kívül más nem
tartózkodhat a létesítményben. A szülők és érdeklődők a létesítmény előtt kihelyezett TV
készüléken követhetik live stream-en a versenyt.
✓ Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 1-5 regisztrált E-F korcsoportos kisgyermek esetén
egy, 6-10 fő esetén kettő, 11-15 fő esetén három felnőtt segítő regisztrálása engedélyezett.
D korcsoporttól felfelé segítő szülő regisztrálása nem engedélyezett.
✓ A hatályos szabályok értelmében a létesítményben kötelező az orrot és szájat eltakaró
maszk viselése. Ez alól a verseny alatt jégen tartózkodó bírók és versenyzők, a starterek,
valamint a bemelegítést végző versenyzők képeznek kivételt
✓ Kérjük, tartsák meg egymástól a biztonságos 1,5 méter távolságot.
✓ Kérjük, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket és fokozottan ügyeljenek a személyes
higiéniára.

Annak érdekében, hogy a fertőzés esélyét a minimálisra csökkentsük, kérünk mindenkit a fentiek
tudomásulvételére és betartására.

Köszönettel,
Szervezőbizottság
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COVID-19 guidelines
The Hungarian National Skating Federation hereby requests that the COVID-19 guidelines below be
obliged during the Santa Claus Cup 2021 International Competition in Short Track Speed Skating.
In order to minimize the risk of infection, the OC asks that every participant of the event understands,
agrees to, and acts according to the guidelines below:
✓ All participants (competitors, coaches, pre-registered parents) should present a negative
SARS-CoV-2 PCR test taken at the latest 72 hours prior to arrival OR a negative
SARS-CoV-2 antigen test taken at the latest 48 hours prior to arrival.
✓ To perform the tests, we recommend the recently opened “Olcsó PCR” test station in the
parking lot of the nearby Récsei Center https://olcsopcr.hu/.
✓ The competition is held behind closed doors. Only the organizers, officials, competitors,
sports professionals and pre-registered parents are allowed to enter the facility. Parents and
those interested can watch the competition live on a TV set in front of the Ice Rink.
✓ Please note that the registration of one helper for 1-5 children, two for 6-10 children and
three for 11-15 children are allowed only in the E-F categories. No accompanying person
can be registered from and above the D category.
✓ It is mandatory to wear a mask (properly covering nose and mouth). Skaters can remove their
masks before entering the ice and during warm-up. On ice officials and starters while
officiating are also exempt from wearing a mask.
✓ All participants are required to keep a physical distance of 1.5 meters.
✓ Please use the designated hand sanitizers in the facility and pay special attention to the
personal hygiene.

We wish all skaters good luck for the competition and hope all participants will have a wonderful
time at the Short Track Santa Claus Cup 2021!

Take care,
Organizing Committee
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