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Egyesületi egészségügyi intézkedések - 2021.11.19. 

A Kormányzat 2021. november 20-ától a maszkviselés szabályainak kiterjesztése mellett döntött, mely a legtöbb zárt 

térre, így a jégcsarnokok belső tereire is irányadóak. E döntés alapján frissítettük az egészségügyi óvintézkedéseinket 

oly módon, hogy immár a mérkőzésre érkező szurkolók számára sem opcionális, hanem kötelező a szájat és az orrot 

eltakaró védőmaszk viselése. A maszkviselési kötelezettség a holnapi naptól lép életbe.  

Az egyesület életét szabályozó előírásokat a folyamatosan változó helyzethez igazodóan mi is naprakészen tartjuk, így 

a jelenleg kommunikált információk a 2021. november 12-i ismereteinkhez és jogszabályokhoz igazodnak. 

Az MJSZ tájékoztatóval összhangban az alábbi egyesületi intézkedéseket hoztuk, amelyek a mai naptól visszavonásig 

érvényesek: 

 

1. Egészségügyi protokoll végrehajtásáért felelős személyek kijelölése 

Egyesületünk vezetése az alábbi felelősöket jelöli ki: 

• Győri ETO Hockey Club Sportegyesület, jégkorong utánpótlás és Kiemelt Regionális Alközpont – Nagy 

Ákos, ETO HC ügyvezető, tel: +36301612685 

• ETO Hockey Kft. – UNI GYŐR ETO HC csapata (Erste liga mérkőzések): Boros Péter, ETO Hockey Kft. 

ügyvezető, tel: +36202270622 

• Győri Jégsportért Alapítvány (Közönségkorcsolya, ovikori és korcsolya oktatás, üzemeltetés) – Bartalis 

József, kuratóriumi elnök, tel: +36302278735 

 

2. A versenyszerűen sportolók részvételével megtartott edzések és sportrendezvények (mérkőzések) továbbra 

is megengedettek bajnoki szinttől függetlenül. 

 

3. A sportrendezvényen, mérkőzéseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek 

érző, a koronavírus ellen védett szurkoló, valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött 

személy vehet részt. A szurkolók számára a jégcsarnokon belül a szájat és orrot is takaró maszk viselése 

kötelező. 

 

4. A sportrendezvény szervezője, valamint a sportrendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve 

a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, 

valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja, 

illetve nem tartja be a maszkviselési szabályokat. 

 

5. Az MJSZ által javasoltak szerint (zónák kialakítása) az öltöző folyosókra, öltözőkbe, edzőterembe, edzések 

ideje alatt a jégpályák üzemi területére csak a sportolók és a sportszakmai stáb tagjai léphetnek be. Kivétel 

ez alól az U8 és az U10 korosztályok, ahol játékosonként max. 1fő szülő tartózkodhat orrot és szájat eltakaró 

maszkban a gyermek öltözködésének segítése céljából. 

 

6. Továbbra is csak tünetmentes sportolók látogathatják az edzéseket! Amennyiben bármely sportolónk pozitív 

PCR eredményt produkál, azt kérjük haladéktalanul jelenteni az egyesület felé, mert minden ilyen esetben az 

OSEI állásfoglalás szerint kell eljárunk. Az OSEI állásfoglalás egyértelműen rögzíti: „Minden sportoló köteles az 

edzője, a sportszervezete és a csapatorvosa felé jelezni, amennyiben COVID-19 betegsége igazolódik. A 
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bajnokságok és felkészülési időszakok során a vírussal fertőzött sportolók edzéshez, versenyzéshez való 

biztonságos visszatérése továbbra is kiemelt jelentőségű.” 

 

7. A létesítményeinkben korábban kiadott és alkalmazott maszkviselési, távolságtartási és viselkedési 

szabályok ismételten érvénybe lépnek. Kérjük mindenkitől az MJSZ által kiadottak szerint az általános 

magatartási szabályok (MJSZ tájékoztató, 7.old.) betartását. 

 

 

8. A Győri Jégsport Központ területén megrendezésre kerülő Szupermini és mini tornákon a csapatok 

megvendégelése (szülők által megkent kenyerek, felaprított gyümölcsök, stb.) átmenetileg nem 

engedélyezett! A játékosok számára előre csomagolt snack-ek (szendvics, müzli szelet, csoki, túró rudi stb.), 

illetve fogyasztás előtt hámozást igénylő gyümölcsök (banán, narancs stb.) hámozatlan formában vagy 

ugyancsak előre csomagolt formában bármilyen gyümölcsök adhatóak. 

 

9. A Győri Jégsport Központban az utánpótlás mérkőzések helyszíneivel (Nemak jégcsarnok és sátorpálya) 

kapcsolatos előírások érvényre juttatását a rendező Győri ETO HC a pálya adottságaihoz igazodó számban 

megjelenő rendező bevonásával szavatolja. A rendezői feladatokra az adott korosztályok szülői közül 2 fő 

önkéntest bízunk meg. 

 

10. A Nemak Jégcsarnokban megrendezésre kerülő utánpótlás mérkőzések alkalmával megnyitjuk a csarnok 

főbejáratát, a beléptetéskor az önkéntes rendezők fogják a belépési jogosultságot ellenőrizni. Az 

utánpótlásmérkőzések alatt a (VIP ülőhelyek kivételével) az összes lelátó megnyitásra kerül. A sátorpályán 

rendezett utánpótlás mérkőzések alkalmával a régi műjégpálya épület bejáratán keresztül történik a 

beléptetés, az önkéntes rendezők ott fogják ellenőrizni a belépőket. 

 

11. A műjégpálya épületben található büfé továbbra is üzemszerűen működik. A büfénél történő várakozás során 

fokozottan ügyelni kell a védőtávolság betartására. 

 

12. A mérkőzések során közreműködőink (MJSZ előírás szerinti ON-ICE, OFF-ICE, és közreműködő csoportok) 

szintén kérjük az MJSZ előírásainak maradéktalan betartását és betartatását. 

 

13. Minden utánpótlás mérkőzés esetében továbbra is igyekszünk ingyenes online stream szolgáltatást 

biztosítani. 

 

14. Egyesületünk fenntartja a jogát, hogy a szabályokat be nem tartókkal szemben az egyesület arányos módon 

felléphet, akár a létesítményből való időleges kitiltással is járhat. 

Kérünk mindenkit a fentiek türelmes, maradéktalan betartására. 

Köszönjük az együttműködést! 

Győr, 2020. 11. 19. 

 

Nagy Ákos 

Ügyvezető 

Győri ETO Hockey Club 
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