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RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY A CSAPATBAJNOKSÁG FELFÜGGESZTÉSÉRŐL
(2020.11.05.)
Tisztelt Csapatvezetők! Tisztelt Sporttársak!

Magyarország Kormánya 2020. november 03. napján ismételten a rendkívüli jogrend bevezetéséről
döntött a második hullámban terjedő koronavírus járvány tovább terjedésének megakadályozása
céljából.
Sajnálatos módon az elmúlt 2 hét járványügyi adatai; egy, a témában történt írásos, hivatalos
szakosztályi megkeresés; valamint a prevenció azt indokolták, hogy a csapatbajnokság
felfüggesztésének kérdésével a BPATSZ Versenybírósága, Intéző Bizottsága és Elnöksége érdemben
foglalkozzon. A BPATSZ Versenybírósága a budapesti csapatbajnokságban érintett valamennyi
csapatvezetőt 2020. november 04. 18 órás határidővel írásban felhívta, hogy a bajnokság
felfüggesztésének ügyében az alábbi kérdésre nyilatkozzanak:
Ön szerint – a csapattársak véleményét is kikérve, a csapat kiállási lehetőségeire is figyelemmel – a
jelenlegi magyarországi, kiemelten budapesti koronavírusos járványügyi helyzetben a budapesti
csapatbajnokság felfüggesztése indokolt-e?
A./ IGEN, a 9. fordulót követően felfüggeszteném a bajnokságot,
B./ IGEN, a 10. fordulót követően felfüggeszteném a bajnokságot,
C./ NEM, a bajnokságot folytatni kell a kiírás szerint, kivéve, ha kormányzati döntés másként
rendelkezik.
Határidőig az alábbi válaszokat kapta a Versenybíróság osztályonként, csoportbontás szerint:
Osztály, csoport
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Szavazott Részvétel

Bp. I/A

7

1

6

14

93%

Bp. I/B-1

8

2

4

14

93,33%

Bp. I/B-2

8

1

5

14

88%

Bp. II/1.

4

0

6

10

66,67%

Bp. II/2.

8

2

5

15

93,75%

Bp. II/3.

5

2

8

15

93,75%

40

8

34

82

88,17%

Összesen:
93
Bp. csapatok száma: csapat
Felfüggesztés
48
mellett:
csapat
34
Folytatás mellett:
csapat
11
Nincs vélemény:
csapat

A csapatvezetők nagy számban nyilvánították ki véleményüket a kérdés kapcsán. A válaszadók
58,54%-a támogatta a bajnokság felfüggesztését. A csapatvezetők álláspontjának abszolút többsége
(51,61%) szerint is a bajnokság felfüggesztése indokolt.
A BPATSZ elnöksége a csapatok véleményének beérkezését követően 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 2020/2021-es csapatbajnokság tavaszi idényében, annak
valamennyi osztályában és csoportjában (Bp. I/A, Bp. I/B-1, Bp. I/B-2., valamint Bp. II.) az összes
csapatbajnoki mérkőzés lejátszását FELFÜGGESZTI a
9. bajnoki hét lezárását követően (2020. november 02. – 2020. november 06.)
A FELFÜGGESZTÉS TELJES IDŐTARTAMA ALATT (2020. november 07. napjától) A KIALAKULT
KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ÁLTAL OKOZOTT VIS MAIOR HELYZET MIATT CSAPATBAJNOKI
MÉRKŐZÉSEK SORON KÖVETKEZŐ BAJNOKI FORDULÓI NEM KERÜLHETNEK LEJÁTSZÁSRA. A HAZAI
CSAPATOKNAK NEM KELL FOGADNIUK A VENDÉGCSAPATOKAT, AZOKNAK A MÉRKŐZÉSEK
EREDETILEG KITŰZÖTT IDŐPONTJÁBAN NEM KELL MEGJELENNIÜK.
A bajnokság folytatásának módjáról és annak pontos időpontjáról a BPATSZ Elnöksége későbbi
időpontban fog érdemben határozni, amiről időben értesíteni fog valamennyi budapesti
csapatbajnokságban szereplő csapatot. Természetesen elsődlegesen az egészségügyi helyzet
függvényében, de a sportszakmai szempontokat is figyelembe véve.
2./ A BPATSZ Elnöksége 2020. november 07. napját követő időpontra halasztott bajnoki mérkőzések
lejátszására lehetőséget ad – összesen 5 mérkőzés -, amennyiben azt mindkét csapat le kívánja
játszani, illetve a játékhely igénybevételére van mód és lehetőség. Amennyiben erre a következő egykét hétben nem kerülne sor, akkor az elmaradt mérkőzéseket a bajnokság újraindításának
bejelentését követően, de legkésőbb a 15. fordulóval bezárólag le kell játszani. A már a
versenybírósággal egyeztetett halasztott mérkőzések csak akkor igényelnek bejelentést, ha
valamelyik csapat mégsem kívánna kiállni azon a koronavírus járványra való tekintettel.
Megértéseteket köszönjük!
Kérünk Benneteket, hogy a csapattársakat is szíveskedjetek informálni a csapatbajnokság
felfüggesztéséről!
Budapest, 2020. november 05.
BPATSZ ELNÖKSÉGE
képv.: Kékedi Tibor elnök

