RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
COVID-19 PROTOKOLL
Tisztelt Csapatvezetők! Tisztelt Játékosok! Tisztelt Játékvezetők!
A BPATSZ Elnöksége, intéző Bizottsága a versenybírósággal szakmailag szorosan
együttműködve áttekintette a koronavírus járvány második szakaszával kapcsolatos jelenleg
kialakult helyzetet a 2020/2021-es csapatbajnokság kapcsán. Sajnálatos módon a bajnokság
első két fordulójában összesen 6 csapatot is érintett a járványhelyzet (BKV Előre SC csapatai,
a BVSC-Zugló két csapata, valamint a KSI SE V.-KFKI II. csapata).
Legfontosabb célunk jelenleg az, hogy a csapatbajnokság biztonságosan lejátszható legyen,
amelynek nyilvánvaló és elengedhetetlen feltétele, hogy a csapatbajnoki mérkőzéseken
kizárólag egészséges, koronavírus fertőzéstől mentes játékosok vegyenek részt.
Feltehetően mindenki előtt ismert, hogy 2020. szeptember 16. napján Magyarország
Kormánya a járvánnyal szembeni védekezés során további szigorító intézkedéseket hozott.
Ezzel összhangban az alábbi irányelveket tartjuk indokoltnak közre adni, amelyeket
irányadónak tekintünk a fenti helyzetre és kérjük ezek nyomatékos figyelembevételét a
csapatbajnokságban résztvevő csapatoktól és játékosoktól:

1./ Amelyik csapatnál koronavírusos fertőzést észlelnek, vagy akár csak gyanúra okot adó
jeleket tapasztalnak azon csapat 1 alkalommal kérheti az adott heti mérkőzésének az
elhalasztását, amelyhez a Versenybíróság vis maior ok alapján hivatalból kötelezően
hozzájárul. A halasztott mérkőzést a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 16.
forduló megkezdéséig pótolni kell és az új megállapodott időpontról is szükséges a
versenybíróság haladéktalan tájékoztatása.
A második alkalommal már nem lehet koronavírus miatt halasztani, hanem azt
• vagy kizárólag egészséges játékosokkal le kell játszani az érintett csapatnak, akár 3
játékossal is felállva, ha ennek a lehetősége egyébként adott;
• vagy a mérkőzés feladása szükséges az érintett csapat részéről, amennyiben a koronavírus
fertőzés, vagy a kontaktok nagy száma miatt a csapat kiállni nem tudna. Ezen esetben a
vétlen csapat 16:0 arányban megszerzi a győzelmet, de a koronavírussal érintett csapat
büntetőpontot nem kap. Ezen esetben a mérkőzés feladására vonatkozó szándékáról a
koronavírussal érintett csapatnak haladéktalanul a tudomásszerzést követően e-mail útján
értesítenie kell a versenybíróságot. Természetesen a 3 mérkőzésen való ki nem állás
kizárással járó szabályát ezen esetben a versenybíróság nem fogja automatikusan alkalmazni.

Amennyiben egy egyesület csapatának a játékos(ai) koronavírus fertőzöttek, akkor minden
esetben szükséges az adott játékos(ok) nevének közlése, valamint a pozitív PCR teszt(ek),
vagy más olyan teszt(ek) megküldése, amely az adott játékos(ok) koronavírus
fertőzöttségét tanúsítja. Az eset dokumentálása azért szükséges, hogy a „vis maior”
helyzetet a Versenybíróság meg tudja állapítani. Gyanú esetén nem szükséges a teszt
megküldése, de a játékosok megnevezését ezen esetben is haladéktalanul meg kell küldeni a
csb@bpatsz.hu e-mail címre. A versenybíróságot sürgős esetben telefonon is tájékoztatni
lehet Szabó László szakmai alelnök, vagy dr. Berki Balázs versenybírósági elnök
versenykiírásban szereplő telefonszámainak bármelyikén.
2./ Minden BPATSZ csapatbajnokságban résztvevő egyesület, csapat kizárólagos
felelőssége, hogy a csapatbajnoki mérkőzéseken csak és kizárólag egészséges,
koronavírussal nem fertőzött játékosok vegyenek részt! A fő cél a koronavírus terjedésének
a lassítása, megállítása. Mindenképpen szükséges, hogy elkerüljük a sportágon belüli
koronavírus terjedésének felgyorsulását! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy beteg,
lázas, náthás, köhögő játékosok semmiképpen se jelenjenek meg a mérkőzések helyszínén
és edzésen sem!
3./ A csapatbajnoki mérkőzéseken, a résztvevő játékosokon és a játékvezetőkön
túlmenően mások ne vegyenek részt, így különösen kísérők, hozzátartozók, szurkolók!
4./ A játékosok és a játékvezetők a fizikai kontaktust mindenképpen igyekezzenek
elkerülni. A távolságtartás szabályait (1,5 méter) igyekezzenek fokozottan betartani. Kérjük a
kézfogás mellőzését. Az öklözés és a könyökös üdvözlés előtérbe helyezését javasoljuk!
Játékon kívül zárt térben történő várakozás esetén ajánljuk a játékosok számára is az orrot és
szájat is eltakaró szájmaszk viselését.
5./ A játékvezetők lehetőleg a mérkőzések vezetése közben is viseljenek szájmaszkot! A
mérkőzés eredményének hangos játékvezetői közlése maszkviselés esetén nem automatikus,
de a játékosok kifejezett kérdésére az eredményt is minden esetben közölnie kell. A játszmák
és a mérkőzés végeredményét szájmaszk viselése esetén is be kell mondania!
6./ A játékhelyeken biztosítani kell a meleg vizes szappannal történő alapos kézmosás és
kéztörlés (tiszta törölköző, papírtörlő, egyéb szárítás) lehetőségét, amelyet ajánlunk a
játékosoknak minden egyes mérkőzés előtt elvégezni. A játékhelyeken lehetőleg álljon
rendelkezésre előre kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőszer, illetve a mérkőző csapatok
gondoskodjanak játékosaik részére fertőtlenítőszer biztosításáról. A termeket igyekezzenek
folyamatosan szellőztetni, illetve ott csak azok a játékosok tartózkodjanak, akiknek
mérkőzése van. Lehetőség szerint a termekben történő belépéskor a játékosok lázmérését
biztosítani kell, amennyiben ez megoldható!

7./ Az iskolában játékhellyel rendelkező csapatok figyelmét felhívjuk, hogy a kormányzati
intézkedések (431/2020. (IX.18.) Korm. rend. 5.§ (1) bekezdése) értelmében 2020. október
01. napjától az iskolákba kizárólag tanárok és diákok mehetnek majd be, ezért már most
lényeges, hogy új játékhelyet, lehetőség szerint kimondottan korlátozás alá nem eső
tulajdonú asztalitenisz termet keressenek az érintett csapatvezetők. Valamennyi
csapatvezető részére küldünk legkésőbb 2020. szeptember 23. napjáig egy teremlistát,
ahol feltüntetjük, hogy milyen teremlehetőségek állnak rendelkezésre, külön jelezve, hogy az
adott terem szabad kapacitással rendelkezik-e, illetve a kapcsolattartó elérhetőségével.
8./ Kérjük a csapatokat, hogy lehetőség szerint a játékhely eseti kiesése esetén a mérkőzés
lejátszását pályaválasztói jog feladásával, cseréjével, vagy a játékhely tartós kiesése esetén
másik játékhely bevonásával megoldani szíveskedjenek. Lehetőség szerint kerüljük el a
halasztás lehetőségét, de amennyiben egészséges játékosokkal a csapat nem tud kiállni,
akkor ennek tényét a fentiekben ismertetett módon haladéktalanul közöljék a
versenybírósággal.
Az idei bajnokság során a legfontosabb alapelv, hogy egészséges játékosok játszanak
egymással és lehetőség szerint a bajnokság lebonyolítható legyen az akut és egyre jobban
terjedő koronavírus járvány ellenére.
Kérünk benneteket, hogy különösen most legyetek egymással partnerek, empatikusak és a
fair play elv érvényesüljön az egymással játszandó mérkőzések lebonyolítása kapcsán.
Mi büszkék vagyunk rátok és arra, hogy hétről hétre 96 csapatnak folyamatosan biztosítjuk a
budapesti csapatbajnokságban a versenyszerű játéklehetőséget, évről évre egyre javuló
versenyeztetési, menedzselési rendszerben, amely mintául is szolgál más csapatbajnokságok
számára.
Mutassunk példát a tekintetben, hogy a lehető legprofibban állunk hozzá a COVID-19 járvány
kezeléséhez és annak megfékezéséhez! Kérjük a fentiekben részletesen ismertetett
koronavírus protokoll betartását!
Figyeljünk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Mindenkinek egészséget, jó mérkőzéseket és kellemes sportélményeket kívánunk!
Budapest, 2020. szeptember 20.
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