
                                             Covid protokoll és egyéb információk. 

 

A Budapest Open versenyen az alábbi feltételekkel lehet részt venni: 
 
1. A jelenleg érvényben levő Magyar törvények szerint, minden 18 éves és annál idősebb 
versenyzőknek és csapattagoknak rendelkezniük kell  oltási igazolvánnyal! 
 
2. Kérjük, hogy az oltási igazolvány megléte ellenére, minden csapat vezető reggel a csarnokba való 
belépése előtt ellenőrizze a csapata tagjait és ha a következő tüneteket észlel bármelyüknél ne hozza 
be őket a csarnokba: 
láz - magasabb mint 37, 4 fok, köhögés, nehéz légzés, indokolatlan izzadás, íz vesztés, szem fájdalom 
vagy bármilyen más Covidra utaló jel. Ennek az ellenőrzésnek a meglétét az edző aláírásával fogja  
igazolni majd a regisztrációnál. 
 
3.  Nézők csak érvényes oltási igazolvánnyal  és  személyi igazolvánnyal  léphetnek be a csarnokba.  
 
4. Minden csapatot maximum 2 fő regisztrálhat és minden csapatot csak egyszerre lehet regisztrálni, 
függetlenül attól, hogy melyik nap szerepelnek. Kérjük vegyék figyelembe a mostani különleges Covid 
helyzetet és kerüljük a felesleges minden napi tömörüléseket. A fenti igazolásokat elsőször mutassák 
be a csarnokban az arra kijelölt helyen, mert csak utána tudnak regisztrálni. 
 
5. Nevezési díj befizetése a regisztrációval egy időben történik. 
 
6. Mérlegelés:  
Csak a kadet és az idősebb korosztályoknak lesz kötelező a mérlegelés. A gyerek kategóriákban 
véletlenszerű mérlegelés lesz. Ha a versenyző karate gi nadrágban és pólóban 1 kilóval nehezebb lesz 
mint a kategóriája előírja a versenyző kizárásra kerül. 
 
7. Kata szabályok: kadet, junior, U21 és felnőtt korosztályba pontszisztémát alkalmazunk kézi táblák 
segítségével. Gyerek korosztályokban zászlós rendszer lesz. Az érem meccsek kivételével párosával 
katáznak a versenyzők.  
 
8. A versenyen engedélyezett a felnevezés idősebb korosztályba. Pld. kadet - 57 kg indulhat a junior -
61 kg kategóriában is, de nem indulhat a kadet -63 kg kategóriában!!! Egy korosztályon belül csak 
kata és kumite versenyszámban lehet indulni. 
 
9. Kérünk minden versenyzőt, hogy a versenyszáma befejezése után azonnal induljon a dobogó felé 
és foglaljon helyet az ott előkészített székeken. Néhány percen belül sor fog kerülni az eredmény 
hirdetésre és érem átadásra.  Utána kérjük a versenyzőket, hogy távozzanak a csarnokból, vagy 
foglaljanak helyet a lelátón és onnan szurkoljanak a csapattársaiknak, de ne maradjanak lent a 
küzdőtéren! 
 
10. A verseny időbeosztásának és sorsolásának a linkjét majd megjelenítjük a www.sportdata.org 
honlapon, Facebookon és a www.budapest-open.hu honlapon is. 


