MÉKRŐZÉS HALASZTÁSI PROTOKOLL
A Magyar Amerikai Futball Szövetség által az amerikaifutball szakágban szervezett
2020/21. évi amatőr versenyrendszerekben szereplő sportszervezetek számára

Tekintettel a koronavírus járvány terjedésében tapasztalható kedvezőtlen nemzetközi és hazai
folyamatokra, a Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az MAFSZ
által az amerikai futball szakágban szervezett 2020/21. évi amatőr versenyrendszerekben szereplő
sportszervezetek bajnoki és kupa mérkőzésein a jelen halasztási protokollban foglalt előírások kötelező

I.
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II.

Halasztási protokoll koronavírus fertőzés esetén
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alkalmazását rendelte el:
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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

SZEMÉLYI HATÁLY
A jelen egészségvédelmi protokoll személyi hatálya a MAFSZ által az amerikai futball szakágban
szervezett 2020/21. évi amatőr versenyrendszerekben szereplő sportszervezetekre (a továbbiakban:
sportszervezetek) és játékosaikra terjed ki.

IDŐBELI HATÁLY

2021.03.24.

A jelen egészségvédelmi protokoll 2021. március 24-től visszavonásig, de legfeljebb a 2020/21-es bajnoki
év végéig hatályos.
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II.

HALASZTÁSI PROTOKOLL KORONAVÍRUS FERTŐZÖTTSÉG
ESETÉN

1. Koronavírus-érintettség esetén a két csapat halaszthatja és módosíthatja mérkőzéseit közös
megegyezés és a játékvezetők beleegyezése alapján. Közös megegyezés vagy szabad mérkőzésidőpont hiányában a mérkőzést az eredeti időpontban kell lejátszani. Egy mérkőzést egy csapat
egyetlen alkalommal halaszthat/módosíthat, amennyiben erre megfelelő indoka van.
2. Legkésőbb a mérkőzés hete szerdán délig következmények nélkül kérhető a mérkőzés
halasztása/módosítása, melyhez írásban elküldött, a koronavírus-érintettséget igazoló hivatalos
szerv által írt alapos indoklás szükséges. Amennyiben a fenti dátumig nem történt ilyen bejelentés
és egyeztetés, úgy a fenti dátum után is lehet halasztani mérkőzést, de már csak hivatalos pozitív
antigén vagy PCR tesztet igazoló okirat bemutatásával. Ebben az esetben azonban a halasztást kérő
csapat vállalja, hogy amennyiben az ellenfélnek anyagi kára keletkezik a halasztásból, amit
hivatalos dokumentumokkal igazolni is tud (számla, előlegbekérő bankkivonat stb.) úgy az 50%ban a halasztást kérő csapatot terheli. Minden halasztás/módosítás bejelentése a
mafsziroda@gmail.com és a jatekvezeto.mafsz@gmail.com e-mail címre kell, hogy megküldésre
kerüljön, mindkét csapat hivatalos kapcsolattartója és a játékvezető bizottság által is megerősítve.
3. A Versenybizottság döntése alapján a MAFSZ hivatalból is elhalaszthat egy mérkőzést, ha a
mérkőzés időpontjában az egyik csapat legalább a minimum 23 játékos létszámot nem tudja
kiállítani igazoltan koronavírus-fertőzés vagy érintettség miatt, illetve ha igazoltan hatósági
karanténban van annyi játékosa, hogy 23 játékos nem állítható ki.
Amennyiben a harmadik pontban meghatározott játékos létszám rendelkezésre áll, és a 2. pont
rendelkezései alapján nem került sor halasztásra/módosításra, a mérkőzést le kell játszani.
A halasztott mérkőzéseket (koronavírus érintettség és egyéb okból elhalasztott mérkőzések esetében
is) legkésőbb az adott bajnokság alapszakaszának végéig halasztható el.
A koronavírus-érintettséget a MAFSZ felé az 1. pontban leírtaknak megfelelően kell jelezni, írásban
a halasztási kérelemmel egyidejűleg megküldött orvosi jelentéssel/igazolással vagy pozitív
koronavírus-teszteredménnyel. Elfogadott teszteredmény a hivatalos pozitív antigén teszt vagy PCR
teszt egyaránt, az ún. antitest gyorstesztek nem.
4. Mérkőzés-halasztások esetén különösen érzékeny kérdés a halasztás a már lefixált televíziós
közvetítések kérdése, hiszen ez szerződéses problémákat is okozhat. Ezért a halasztott televíziós
mérkőzések ügyében kérjük a lejátszásra kerülő mérkőzések résztvevőit, hogy kellő rugalmassággal
(tehát szükség esetén mérkőzés időpont-módosítással) segítsék, hogy a már lefixált közvetítési
időben egy másik találkozó képernyőre kerülhessen.

2021.03.24.

5. Koronavírus-érintettség esetén, amennyiben nincs a halasztáshoz szükséges közös megegyezés
vagy a mérkőzés el nem halasztható, (azaz nincs pálya vagy a bírók nem tudják vállalni a mérkőzés
levezetését), a pályára lépésre készen álló csapat javéra kerül jóváírásra a mérkőzés 20:0 arányban.
Ekkor a pályára lépni nem tudó csapat kizárásra nem kerül, folytathatja a bajnokságot.
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6. Az előírásokon túl minden versenyrendszerben korosztályra való tekintet nélkül a sportszervezetek
minden mérkőzés előtti péntek délig, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (I. számú melléklet) kötelesek
elküldeni a mafsziroda@gmail.com email címre, hogy sportolóik:
- az elmúlt 72 órában nem mutattak olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetet (láz,
köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izomfájdalom stb.), amely miatt mások egészségét
veszélyeztetnék, és közösségben nem tartózkodhatnának,
- a mérkőzés időpontjában a rosteren szereplő játékosok között nincs az illetékes járványügyi
hatóság határozata alapján karanténban tartózkodásra kötelezett,
- tudomásuk szerint az elmúlt 7 naptári napban nem érintkeztek fertőzött személlyel, vagy
karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával, vagy alkalmazottjával,
- amennyiben érintkeztek fertőzött személlyel, úgy a hivatalos egészségügyi
személyzet/szolgáltató által levett negatív antigén teszt vagy PCR teszt elfogadható az érintett
játékos/játékosok rosterre kerüléséhez,
Amennyiben a játékosok egyénenként kívánnak nyilatkozni, úgy a II. számú melléklet kitöltése
kötelező.
7. Amennyiben egy mérkőzés lejátszása után beigazolódik, hogy egy csapat általa ismerten pozitív
eredményű COVID-19 teszttel versenyeztetett sportolót, úgy a mérkőzést a vétkes csapat a
mérkőzést elveszti, az az ellenfélnek 20:0-val kerül jóváírásra, ezen felül a sportoló érvényes
versenyengedélye lejárta után egy évig nem léphet pályára semmilyen MAFSZ által rendezett hazai
vagy nemzetközi mérkőzésen.

2021.03.24.

A fenti protokollt a Magyar Amerikai Futball Szövetség elnöksége elfogadta. A protokoll 2020. december 10-től a Kormány
által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet megszűnéséig alkalmazandó, azzal, hogy az elnökség a kormányzati és hatósági
rendelkezéseket folyamatosan nyomon követve jelen protokollt a járványügyi helyzetnek megfelelően módosíthatja, vagy
hatályon kívül helyezheti.
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I.

számú melléklet
Egészségügyi nyilatkozat
amerikai futball csapat részére
Koronavírus járvány idején

Alulírott ………………………… (csapatvezető neve) igazolom, hogy a …………………………..
(tagszervezet neve) 2021-es évben rajtengedéllyel rendelkező játékosai,
-

az elmúlt 72 órában nem mutattak olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetet (láz,
köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izomfájdalom stb.), amely miatt mások
egészségét veszélyeztetnék, és közösségben nem tartózkodhatnának

-

a mérkőzés időpontjában nincs az illetékes járványügyi hatóság határozata alapján
karanténban tartózkodási kötelezettségük

-

tudomásunk szerint az elmúlt 7 naptári napban nem érintkeztek fertőzött személlyel, vagy
karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával, vagy alkalmazottjával.

Kelt:……….............., 20...,……………hónap,…………nap

…………………………………
Hivatalos képviselő neve
(ph.)

II.

számú melléklet
EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT
amerikai futball játékos részére
Koronavírus járvány idején

Név:………………………………………………………..
Lakím:……………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………...
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
- az elmúlt 72 órában nem mutattam olyan légúti fertőző betegségre utaló tünetet (láz,
köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izomfájdalom stb.), amely miatt mások egészségét
veszélyeztetnék, és közösségben nem tartózkodhatnának
- a mérkőzés időpontjában nincs az illetékes járványügyi hatóság határozata alapján
karanténban tartózkodási kötelezettségem
- tudomásuk szerint az elmúlt 7 naptári napban nem érintkeztem fertőzött személlyel, vagy
karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával, vagy alkalmazottjával.

Kelt:…………………………….,20…,…………..(hónap),…………(nap)

………………………………
Sportoló aláírása

