RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY III.
a 2019/2020-as BUDAPESTI CSAPATBAJNOKSÁG LEZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
Magyarország Kormánya a 170/2020.(IV.30.) Korm. rendeletében a sportrendezvényekkel és
sportedzésekkel kapcsolatban intézkedéseket hozott. A jogszabályban foglaltak alapján Magyarország
egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható; illetve a
sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen
való részvétel megengedett 2020. május 4. napjától. Ezen rendelkezések felülírják a kijárási korlátozásról
szóló kormányrendeletben, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben meghatározott
szabályokat. 2020. május 18. napjától Budapesten is feloldásra került a kijárási korlátozás. A következő
hetekben a járvány visszaszorulásával a „normális” élet helyreállása várható.
Fentiek alapján elvileg tehát nincsen akadálya a budapesti csapatbajnokság folytatásának,
ugyanakkor tekintettel azon tényre, hogy számos sportcsarnok, iskola, művelődési ház, közösségi ház,
amely asztalitenisz játékhelyként funkcionál még jelenleg is zárva tart, sőt még feltehetően hetekig zárva
marad, ezért a BPATSZ elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a bajnokság végeredményét a
csapatok által lejátszott 24 bajnoki forduló eredményei alapján kívánja megállapítani. Ebből
következően kizárólag azon csapatbajnoki mérkőzések lejátszására van mód és lehetőség, amelyek a
18-24. fordulókból mindezidáig nem kerültek bármilyen okból lejátszásra. Az alábbi mérkőzéseket
szükséges, de nem kötelező lejátszani az érintett csapatoknak:
Bp. I/A csoport:
1./ Cromax SE - Aqualibrium VSE
2./ PDSK I.-Mátyásföldi Sasok - Sanitas-BUDO SE III. Vármajor
3./ Budai XI. SE I. - Pestújhelyi SC III.

Forduló
18.
18.
22.

Bp. I/B csoport:
4./ KSI Senior-KÖZGÁZ SC és DSK - KSI SE III.

21.

Bp. I/C csoport:
5./ FKF SK II. - HCTC-M-K AK II.-WASABI
6./ Pestújhelyi SC IV.-HCTC-M-K AK I.
7./ KSI SE IV.-MIKI I. - OVIT SE II.
8./ Pestújhelyi SC IV. - KSI Senior-KFKI SK II.

19.
20.
21.
24.

Bp. II/1. csoport:
9./ Sanitas-BUDO SE IV.-Asia Center - BPPK SE I. - túrósCsúsza
10./ Igazságügyi SC I. - Pestszentimrei PSE II.
11./ Hidegkúti SC-Klebelsberg - ESMTK IV.

20.
21.
24.

Bp. II/2. csoport:
12./ Hidegkúti SC-Klebelsberg - FŐGÁZ Keszi-team I.

24.

Bármelyik csapat a mérkőzés feladásáról is dönthet, ezen esetben a BPATSZ versenybírósága a mérkőzést
a vétlen csapat javára 16:0-s eredménnyel jóváírja. Amennyiben egyik csapat sem kívánja lejátszani a
mérkőzést, akkor egyik csapat sem kap pontot és a mérkőzés érvénytelen mérkőzésnek lesz nyilvántartva.
Ezekben az esetekben a Versenybíróság eltekint a büntetőpont(ok) kiszabásától. Más mérkőzés a
2019/2020-as csapatbajnokságban nem kerülhet lejátszásra.

A fenti mérkőzéseket lehetőség szerint 2020. június 15.-ig, de legkésőbb 2020. június 30. napjáig
játsszák le a csapatok. A mérkőzéseket kizárólag hétköznap esténként 17.45 és 18.30 között a
versenybírósággal előre leegyeztetett, meghatározott kezdési időpontban lehet lebonyolítani.
A mérkőzések időpontját és játékhelyét a hazai csapat határozza meg oly módon, hogy annak
pontos helyszínéről és időpontjáról legalább 8 nappal előbb előzetesen tájékoztatja a vendégcsapat
versenykiírásban szereplő csapatvezetőjét, valamint a BPATSZ versenybíróságát. A mérkőzés
lejátszásának időpontjában történt megállapodást a mérkőzést megelőzően legalább 3 nappal jelentsék
be a Versenybíróságnak. Azt kérjük az érintett hazai csapatvezetőktől, hogy a játékhelyeik vonatkozásában
tájékozódni igyekezzenek és arról legkésőbb 2020. június 05. napjáig a versenybíróságot informálják email útján írásban. Kérjük annak jelzését, hogy tudják-e vállalni legkésőbb 2020. június 30. napjáig
játékhelyükön a mérkőzés(eik) lebonyolítását. Az érintett csapatok részére a versenybíróság biztosítja
azon lehetőséget is, hogy amennyiben a hazai csapat nem tudja saját pályáján vagy az általa jelzett más,
a mérkőzés lebonyolítására alkalmas pályán a bajnoki lejátszását megoldani, de a vendégcsapat tud
megfelelő pályát biztosítani, akkor a mérkőzés ott is lebonyolítható.
Amennyiben a csapatok játékhelyet biztosítani egyáltalán nem tudnak, akkor ezt is kérjük, hogy
mindenféleképpen jelezzék a versenybíróság részére legkésőbb 2020. június 05. napjáig.
Tájékoztatjuk az érdekelt csapatokat, hogy az osztályozók lebonyolítására nem a Versenykiírás 8.3.3 és
8.4.2 pontjai alapján, hanem egy helyszínen – Szövetségünk által biztosított teremben –
tornarendszerben kerül sor.
A BPATSZ versenybírósága felhívja az érintett csapatok figyelmét az alábbiakra:
• a mérkőzéseken kizárólag az érvényes versenyzési engedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkező
játékosok vehetnek részt; Felhívjuk a figyelmet a sportorvosi engedély beszerzésére, amelyre a vonatkozó
OSEI közlemény szerint a járvány ideje alatt is van lehetőség!
• ajánlja továbbá a versenybíróság, hogy a lejátszható mérkőzéseken egészségük fokozott védelme
érdekében lehetőség szerint 65 év feletti játékosok ne szerepeljenek;
• a mérkőzéseken egyáltalán ne jelenjenek meg, ne szerepeljenek a nyilvánvalóan beteg (pl. náthás,
influenzás, lázas) játékosok;
• a termek folyamatos szellőztetését – akár a mérkőzések között is – biztosítani igyekezzenek, illetve a
játékhelyen a higiéniás kézmosás és kéztörlés (szappan v. folyékony szappan, illetve tiszta kéztörlő,
papírtörlő, vagy kézszárító) lehetősége biztosított legyen. A mérkőzéseken a részt vevő csapatok
vezetőinek felelőssége, hogy játékosaik számára alkoholos kézfertőtlenítőszert biztosítsanak és a
játékosok felelőssége, hogy azt a játszmák befejezése után használják.
• kérjük, hogy a játékosok a testi kontaktust lehetőség szerint kerüljék, így különösen pl. a kézfogást, az
ölelést és igyekezzenek tartani egymástól a 1,5 méteres védőtávolságot, illetve akinek nincsen éppen
mérkőzése az nyugodtan tartózkodhat a termen kívül is levegőzés céljából;
• a mérkőzéseken kizárólag a játékosok és a játékvezető(k) tartózkodhatnak a teremben, más
személyek, így a családtagok, barátok, kísérők sem!
• az eredményeket a vonatkozó szabályok szerint a hazai csapatnak kell rögzítenie a rendszerben.
A fentiekben jelzett higiénés előírásokat az egyesületek az edzéseken is igyekezzenek betartani!

Mindenkinek jó játékot és jó egészséget kívánunk!
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