RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Csapatvezetők! Tisztelt Sporttársak!

Ismeretes, hogy Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján rendkívüli helyzet kihirdetéséről
döntött a terjedő koronavírus járvány kapcsán. Az intézkedés példátlan a rendszerváltozás óta eltelt
több mint 30 év tükrében. Sajnálatos módon a Kormány intézkedése indokolt és preventív jellegű,
ami előrevetíti, hogy további szigorú intézkedések bevezetése várható a járvány megelőzése és
megfékezése érdekében.
A BPATSZ elnöksége a helyzetet felismerve soron kívül megtárgyalta és értékelte a jelenleg
koronavírus kapcsán kialakult helyzetet. Ennek kapcsán a BPATSZ elnöksége írásbeli szavazás útján az
alábbi döntéseket hozta:
1./ A BPATSZ Elnöksége a budapesti 2019/2020-as csapatbajnokság tavaszi idényében, annak
valamennyi osztályában és csoportjában (Bp. I/A, Bp. I/B, Bp. I/C, Bp. II. osztályok) az összes
csapatbajnoki mérkőzés lejátszását FELFÜGGESZTI az alábbi bajnoki fordulók vonatkozásában:
- a 25. bajnoki fordulóban (2020. március 16. – 2020. március 22. közötti hét),
- a 26. bajnoki fordulóban (2020. március 23. – 2020. március 29. közötti hét),
- a 27. bajnoki fordulóban (2020. március 30. – 2020. április 05. közötti hét).
A FELFÜGGESZTÉS TELJES IDŐTARTAMA ALATT (2020. március 16. – 2020. április 05.) A KIALAKULT
VIS MAIOR HELYZET MIATT A CSAPATBAJNOKI MÉRKŐZÉSEK LEJÁTSZÁSRA NEM KERÜLHETNEK. A
HAZAI CSAPATOKNAK NEM KELL FOGADNIUK A VENDÉGCSAPATOKAT, AZOKNAK A MÉRKŐZÉSEK
EREDETILEG KITŰZÖTT IDŐPONTJÁBAN NEM KELL MEGJELENNIÜK. A MÉRKŐZÉSEK EREDETI
IDŐPONTJAI SZERINTI CSAPATBAJNOKI MÉRKŐZÉSEK LEJÁTSZÁSA FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL.
A 25., 26. és 27. fordulóban felfüggesztett valamennyi mérkőzés lejátszása vonatkozásában a BPATSZ
Elnöksége későbbi időpontban fog érdemben határozni, természetesen elsődlegesen az egészségügyi
helyzet függvényében, de a sportszakmai szempontokat is figyelembe véve.
2./ A BPATSZ Elnöksége a 2020. március 16. – 2020. április 05. napja közötti halasztott bajnoki
mérkőzések lejátszását sem támogatja, de azok lejátszását kifejezetten nem tiltja meg, amennyiben
mindkét csapat azt le kívánja játszani, illetve a játékhely igénybevételére van mód és lehetőség. Ezen
esetekben azonban kéri az érintett csapatvezetőket, hogy egymással először telefonon
egyeztessenek, majd külön írásbeli kéréssel is forduljanak a BPATSZ Versenybíróságához, akik a
mérkőzés lejátszására irányuló kérelmet haladéktalanul elbírálják. A húsvéti szünetre halasztott
csapatbajnoki mérkőzések vonatkozásában (2020. április 6. – 2020. április 17. közötti időszak) is
dönteni fog a BPATSZ Elnöksége, amelyről mindenkit írásban tájékoztatni fogunk.
Megértéseteket köszönjük! Kérünk benneteket, hogy lehetőség szerint a csapattársaitokat is
informáljátok a felfüggesztés tényéről! Kérjük, hogy a termek esetleges zárlata és nyitva tartása
vonatkozásában a Versenybíróságot írásban tájékoztatni szíveskedjetek!
Budapest, 2020. március 13.
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