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Tisztelt Autósportbarátok!
A Laroco MSC csapata – mint a Mikulás Rallye 2020 rendezvény szervezője – a
legvégsőkig kivárt, ám az aktuális Kormányrendelet 2020. 11. 10-i életbelépésével
nyilvánvalóvá vált, hogy a Mikulás Rallye 2020 rendezvényt minden erőfeszítésünk
ellenére sem tudjuk nézők előtt megtartani.
Természetesen számunkra is az egészség a legfontosabb, és az, hogy rallyesport
barátokat, munkatársainkat, sportszakmai személyzetünket biztonságban tudjuk, így
elismerjük, hogy ez a döntés bár nehéz, de szükséges volt.
Megértéseteket, együttműködéseteket köszönjük!

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete – amely többek között a
sportrendezvényeken a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedéseket szabályozza – a Mikulás Rallye 2020 rendezvényt is érinti.
A rendező a 484/2020.(XI.10) Korm. rendelet a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről határozat értelmében

A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSÁT A KÖZÖNSÉG RÉSZÉRE
NEM ENGEDÉLYEZI!
A MIKULÁS RALLYE 2020 SPORTRENDEZVÉNY
ZÁRTAKAPUS LEBONYOLÍTÁSI RENDSZERBEN KERÜL
MEGVALÓSÍTÁSRA!

Nézők jelenléte a rendezvény területén kifejezetten TILOS!
A versenyen minden részt vevő köteles eleget tenni:
 a Kormány rendelet előírásainak,
 a higiéniai követelményeknek,
 a kötelező maszkviselésnek,
 a 1,5 méteres távolságtartásnak.
A Rendezőség jelen pandémiás szabályozás életbeléptetésekor az aktuális kormányrendeletet vette figyelembe, és ezek
változása esetén a rendezvény módosításának jogát fenntartja.
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PANDÉMIA VÉDELMI PROTOKOLL
A LAROCO MSC intézkedési terve az új koronavírus terjedése elleni védekezésről
1. A PANDÉMIA VÉDELMI PROTOKOLL CÉLJA
A LAROCO MSC (a továbbiakban: MSC) fontosnak tartja, hogy az általa lebonyolított sporteseményen
résztvevő sportolók, segítők, szervizesek, csapattagok és sportszakmai személyzet a lehető
legnagyobb biztonságban tölthessék idejüket a rendezvényen, ezzel is elősegítve a pandémia sújtotta
bajnoki rendszerek-, a rallye sport eredményes működését. Éppen ezért, az MSC az új koronavírus
második hullámának megjelenése kapcsán, mint a közösségben terjedő megbetegedés megelőzése
érdekében az aktuális helyzetet figyelemmel kísérve, a már érvényben lévő törvényi szabályozás
alapján a jelen dokumentumban rögzített intézkedéseket hozza.

2. HÁTTÉR
Wuhanban (Kína) 2019 végén kialakult egy főleg légúti tünetekkel járó megbetegedés (COVID-2019),
aminek a hátterében egy új koronavírust (SARS-CoV-2) azonosítottak. A vírus emberről-emberre
történő átvitele igazolt, terjedési módja cseppfertőzés és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy
indirekt kontaktus. Lappangási ideje a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-14 nap). Az eddigi
adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb, de jelenlegi ismereteink szerint
nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete előtt
is, vagy tünetmentes hordozók is terjeszthetik. Az utóbbi időben a Kínából indult járvány globális
méreteket ölt, ami nem kerüli el az európai országokat, így Magyarországot sem. Részben a hatékony
járványügyi beavatkozásoknak betudhatóan Kínában a járvány csökkenő tendenciát mutat, másutt
azonban terjedőben van (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
A nemzetközi helyzetről a https://www.who.int/health-topics/coronavirus oldalon a hazai tudnivalókról a
kormány által hivatalos információ forrásként megjelölt https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagitajekoztatok/koronavirus oldalakon tájékozódhatunk.
Az MSC vezetősége az elmúlt hetekben figyelemmel kísérte a koronavírus témakörében kiadott
információkat, szakmai ajánlásokat, rendeleteket amelyek alapján az aktuális helyzetnek megfelelő
lépéseket tesz.
Jelen intézkedési tervvel az MSC a COVID-19 megbetegedés Mikulás Rallye 2020 c. rendezvényre
történő behurcolását, a részt vevő versenyzők, csapattagok, valamint közreműködők közötti tömeges
elterjedését kívánja elsődlegesen megelőzni. Továbbá, ha fertőzöttség gyanúja merül fel valamely részt
vevő esetében, akkor az MSC segítséget kíván nyújtani a hatályos Nemzeti Népegészségügyi Központ
(https://www.nnk.gov.hu/) eljárásrendjéből következő lépések megtételében és ezzel párhuzamosan a
rendezvény közössége többi tagja egészségének megőrzésében.
A protokoll megvalósításának eszközei a MSC rendezvényére vonatkozó kommunikáció
egységesítése, és a hatályos, Magyarország Kormánya által 2020. november 10-én kihirdetett
484/2020 kormányrendelete által előírt és elrendelt feladatok végrehajtása.
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3. A PROTOKOLL HATÁLYA
Jelen dokumentum személyi hatálya kiterjed az MSC rendezvényén részt vevő valamennyi személyre,
sportolóra, csapattagra, közreműködőre egyaránt. Az intézkedés tárgyi hatálya kiterjed az MSC új
koronavírus terjedése elleni védekezésben alkalmazandó intézkedésekre.

4.

A PROTOKOLL MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK
I) Szervezés-vezetési és koordinációs feladatok
a) Az új koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt szervezői intézkedések koordinációja,
meghozatala
b) A szervezői intézkedések és utasítások végrehajtása az érintett szervezeti egységek
bevonásával
c) Adatszolgáltatások, nyilvántartások koordinálása, a kapcsolódó adatvédelmi megfelelés
biztosítása
d) A közreműködő sportszakmai személyzet, közreműködők, sportolók szolgálati helyének,
rendezvényen történő mozgásának, utazásainak szabályozása
e) A rendezvény egyes helyszínei és az intézkedések összehangolása
f) A működés érvényes jogrendhez történő igazítása, a kapcsolódó feltételrendszer kidolgozása

5.

A PROTOKOLL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA
2020. november 10. – visszavonásig.

6.

A MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI
Az intézkedési terv végrehajtása során felmerült bármely költségről az MSC vezetősége
rendelkezik.

7.

A PROTOKOLL MEGVALÓSÍTÁSÁBA BEVONTAK KÖRE
Az MSC és a rendezvény valamennyi szervezeti egysége, minden közreműködő és részt vevő.

8.

A PROTOKOLL VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
Az egyes feladatok végrehajtási utasítások formájában kerülnek kiadásra, az aktuális
egészségügyi helyzet és az illetékes hatóságok mindenkori iránymutatásai szerint.

HAVARIA INFORMÁCIÓS KAPCSOLAT
Havaria kérdésekben: versenyiranyitas@gmail.com
Veszprém, 2020. november 10.
Lakatos Róbert sk.
Laroco MSC
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Mikulás Rallye 2020
A rendezvényre vonatkozó pandémiás szabályok
A MIKULÁS RALLYE 2020 rendezője ezúton is, illetve bárki számára hozzáférhető és látható
egyéb módon is, a rendezvényen bármilyen minőségben résztvevő személy tudomására hozza,
hogy a versenyen való részvétel kizárólag a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletének,
valamint a rendező által nyilvánosan publikált Versenykiírás és Pandémia Védelmi Protokoll
tartalma és rendelkezései alapján engedélyezett, történhet.
I.

II.

ALAPVETŐ LÁTOGATÁSI FELTÉTELEK
1)

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a sportrendezvény minden résztvevője a
sportrendezvény helyszínén köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje. Az a személy, aki a maszkot nem viseli, vagy nem a rendeletben
meghatározott módon viseli, a rendezvényről kizárásra kerül és a helyszínt el kell hagynia.

2)

A sportrendezvény minden résztvevője köteles eleget tenni a járványügyi veszélyhelyzetben
érvényben lévő higiéniai követelményeknek.

3)

A sportrendezvény minden résztvevője köteles eleget tenni a járványügyi veszélyhelyzetben
érvényben lévő közösségi távolságtartás (min. 1,5m) szabályának.

4)

A sportrendezvény szervizparkjának területén, a verseny ideje alatt 2020. december 5-én és 6-án
csapatonként 2 fő versenyző +6 fő tartózkodhat. Részükre karszalag és TEAM PASS kártya kerül
kiadásra és kizárólag ezek használatával léphetnek be a szervizpark területére. Ezen kártyák és
karszalagok átadása a versenyirodán (Hotel Villa Medici) történik az itiner átvételekor. Kérünk
mindenkit, hogy ennek megfelelően tervezze meg a reggeli behajtást a szervizpark területére.

HÁZIREND
A Laroco MSC (a továbbiakban: MSC) a Mikulás Rallye 2020 c rendezvényén (továbbiakban:
rendezvény) a hivatalosan publikált Versenykiírás c, dokumentumokban foglaltak szerint biztosít
programlehetőséget versenyzőpárosok és csapataik részére.
Az MSC ezúttal is felhívja minden résztvevő figyelmét az autósport sajátos veszélyeire, melyet a
versenyzők vagy egyéb látogatók magatartásbeli tévedése okozhat, így MSC által meghatározott
házirend szabályainak betartása minden, az MSC rendezvényére érkező, azon bármilyen minőségben
részt vevő látogató számára kötelező.
1. A rendezvény területére minden jogosult saját felelősségére léphet be, az érvényben lévő
pandémiás szabályok betartásával. A rendezvény területére kiskorú gyermekek kizárólag szülői
felügyelettel léphetnek be és a szülők teljes körű felelősséggel tartoznak kiskorú gyermekeik
magatartásáért.
2. Jogosultsággal nem rendelkező személyek nem léphetnek a rendezvény egyetlen területére
sem. Kerítésen vagy egyéb lezárást segítő korláton, bóján, szalagon stb. átmászni tilos.
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3. A rendezvény területére jogosultan belépő látogatók kötelesek betartani a sportszakmai
személyzet, sportbírók, közreműködők, biztonsági szolgálat utasításait. Alkohol vagy egyéb
tudatmódosító szerek hatása alatt álló személyek eltávolíthatóak a rendezvény területéről.
4. Parkolás kizárólag az erre kijelölt területeken engedélyezett, egyéb területeken való parkolás
esetén a rendező a járműveket a járműtulajdonos saját költségére elszállíttatja.
5. A rendezvény minden területén a magyar jog szerinti mindenkor hatályos közlekedési
szabályok érvényesek.
6. A rendezvény területét tisztán kell tartani, a hulladékot az arra kijelölt szemetesekbe kell dobni,
hulladékot egyéb helyen elhelyezni, hátrahagyni tilos.
7. A rendezvény területén a hatályos jogszabályokban foglaltak teljesülése, valamint a rendező
írásbeli engedélye nélkül a drón használat tilos.
A HÁZIREND MEGSZEGÉSE AZ ELSŐ SZÓBELI FIGYELMEZTETÉS UTÁN PÉNZBÍRSÁGOT, MAJD
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRŐL VALÓ KITILTÁST VONJA MAGA UTÁN.
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