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Mérkőző csapatok: ……………………………………………. - ……………………………………………………………… 

Helyszín, időpont: ………………………………………………, ……………………………………………………………... 

Női - férfi ……………....osztályú zárt kapus mérkőzésen az alábbi résztvevők tartózkodhatnak a sportlétesítmény belső területén. 

Feladat szerinti megnevezés: Fő: Beosztása: A résztvevő rögzítése: 

Hazai csapat 20 Hivatalos személy Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 

Vendégcsapat 20 Hivatalos személy Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 

Játékvezető 2 Hivatalos személy Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 

Versenybíró 2 Hivatalos személy kézilabda Versenyjegyzőkönyv 

    

Online-jegyzőkönyv-vezető 1 A szövetség által delegált segítő közreműködői névsor 

Mérkőzésstatisztikus 1 A szövetség által delegált segítő Közreműködői névsor 

Játékvezetői ellenőr 1 Az MKSZ által delegált - ellenőr Közreműködői névsor 

Szövetségi ellenőr 1 Az MKSZ által delegált - ellenőr közreműködői névsor 

    

Hazai csapat vezetői 4 Sportszervezeti képviselők Közreműködői névsor 

Vendégcsapat vezetői 4 Sportszervezeti képviselők Közreműködői névsor 

    

Órakezelő 1 Sportszervezeti megbízott Közreműködői névsor 

Hangosbemondó 1 Sportszervezeti megbízott Közreműködői névsor 

Videó-rögzítő személy (hazai) 1 Sportszervezeti megbízott Közreműködői névsor 

Videó-rögzítő személy (vendég) 1 Sportszervezeti megbízott Közreműködői névsor 

Pályatörlők 2 Sportszervezeti megbízott Közreműködői névsor 

Sportlétesítmény személyzete 4 Sportlétesítményi megbízott Közreműködői névsor 

    
Led-fal kezelő személyzet  Megbízási szerződés szerint Közreműködői névsor 

Egészségügyi személyzet (mentő)  Megbízási szerződés szerint Közreműködői névsor 

Rendezők  Megbízási szerződés szerint Rendezői névsor 

Újságírók  Akkreditáció alapján Akkreditációs kimutatás 

Fotósok  Akkreditáció alapján Akkreditációs kimutatás 

TV-s gyártásban résztvevők  Akkreditáció alapján Akkreditációs kimutatás 

    

 
Az utánpótláskorú csapatok, a szövetség versenyrendszerébe tartozó mérkőzésüket (a felnőtt mérkőzést közvetlenül 
megelőzően, ugyanabban a sportlétesítményben játsszák le) az MKSZ COVID Protokoll szerint megtekinthetik a felnőtt csapatok 
mérkőzését, a számukra kijelölt helyről. Csapatonként 20 fő, maximum 40 fő, akik rögzítésre kerültek a versenyjegyzőkönyvben. 

 

Közreműködői névsor 

Online-jegyzőkönyv-vezető: …………………………………………………………………………………… 

Mérkőzésstatisztikus: …………………………………………………………………………………………. 

Órakezelő:……………………………………………………………………………………………………….. 

Hangosbemondó:……………………………………………………………………………………………….. 

Szövetségi ellenőr:……………………………………………………………………………………………… 

Játékvezetői ellenőr:……………………………………………………………………………………………. 

 

Hazai csapat vezetői: 

1………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………  

3………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………… 
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Vendégcsapat vezetői: 

1…………………………………………………………………  

2………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………  

4………………………………………………………………… 

Videó-rögzítő (hazai):…………………………………………………………………………………………… 

Videó-rögzítő (vendég).………………………………………………………………………………………… 

Pályatörlő: 

1……………………………………………………………… 2………………………………………………… 

Sportlétesítmény technikai személyzete: 

1……………………………………………………………… 2………………………………………………… 

3……………………………………………………………… 4……………………………………………… 

Led-fal kezelő: 

1……………………………………………………………… 2………………………………………………… 

3………………………………………………………………. 

Egészségügyi személyzet: 

1……………………………………………………………… 2………………………………………………… 

3………………………………………………………………. 

1. Újságírók, fotósok: akkreditációs kimutatás a média munkatársairól (BSZ 3.sz. melléklet) 

2. A TV közvetítés gyártásában résztvevők: a TV közvetítéshez kamera felállítási tervben szereplő személyekről. 

3. Rendezők: a Rendezői névsor (BSZ. 2. sz. melléklet) 

 

A zárt kapus mérkőzésen néző nem léphet be a sportlétesítmény területére. 

A szervező sportszervezet képviselője köteles a mérkőzés előtt 45 perccel a hivatalos versenybíróknak bemutatni a 
sportlétesítmény területén tartózkodó résztevőkről készített névsorokat.  
A versenybírók aláírásukkal igazolják a Közreműködői névsorok pontos kitöltését. 
 
A szervező köteles gondoskodni arról, hogy a mérkőzésen résztvevő személyek kizárólag a kijelölt területen, a kijelölt helyiségek 
igénybevételével végezzék a tevékenységüket. A közreműködők kötelesek a szervező által kiadott utasításokat betartani. Az 
előírások betartását a rendezők felügyelik! 

 

 

                                                               ………………………………………….. 

   szervező sportszervezet képviselője 

 

                                          

                                                                                                            

                                                                  


