VMTSZ tájékoztató a Szombathelyi Területi NBIII-as Csapatbajnokság folytatásáról

Tisztelt Egyesületek, Csapatvezetők!
A Vas Megyei Tekézők Szövetségének Versenybizottsága - az előzetes felmérések alapján -2021.02.27.-i nappal újra
indítja az NBIII-as csapatbajnokságot!
A folytatást vállaló csapatok (9) részére új sorsolás készült.
Azon csapatok, akik nem tudják/nem kívánják folytatni a bajnokságot semmilyen hátrányt nem szenvednek, ők
továbbra is nevezhetnek a 2021/22-es bajnokságra!
A folytatást nem vállaló csapatok összes eredménye törlése kerül, azonban a többi csapat egymás elleni eredménye
érvényben marad, ezeket a mérkőzéseket nem kell újra játszani!
A felsőbb osztályokhoz hasonlóan, az új sorsolásban kiadott mérkőzések halasztására korlátozott körülmények
között lesz lehetőség az idő szűke miatt!
A csapatbajnokság győztese – jelenlegi információk szerint – NEM automatikus feljutó a felsőbb osztályba, erről a
későbbiekben születik döntés!
Mivel csapatbajnokságot minimum 8 csapat résztvételével lehet rendezni, így ha bármilyen okból (pl. a kormány
védelmi intézkedéseinek meghosszabbítása miatt esetleges pálya hiány, létszámhiány, stb..) további 2 csapat
visszalép az indulástól, vagy menet közben jelzi ezt, a bajnokság automatikusan leáll és beszüntetettnek tekinthető!
A Csapatbajnokságok mérkőzéseit továbbra is az alábbi és előzőekben meghozott szabályok, illetve Magyarország
Kormányának védelmi intézkedései mellett szükséges lebonyolítani:

- Kizárólag zárt kapus körülmények között rendezhető bajnoki mérkőzés, nézők nélkül. A létesítménybe
tartózkodhatnak a játékosok, edzők, játékvezetők, technikai személyzet, egészségügyi személyzet.
- Maszk viselése továbbra is kötelező Mindenkinek, kivételt képeznek az éppen gurító játékosok!
Figyelem! A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020(XI.10.)
Korm. rendelet szerint (jelenleg 2021.03.01-ig) kijárási tilalom van érvényben 20:00 óra és reggel 05:00 óra között.
484/2020(XI.10.) Korm. rendelet
3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között - e rendeletben meghatározott kivétellel - mindenki köteles a lakóhelyén, a
tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő
közlekedés céljából
este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a
közterületen történő tartózkodás.
Ezért abban az esetben, amikor a mérkőzés miatt a játékos előreláthatólag 20:00 óra előtt nem ér haza, az egyesület
képviselője a kormányrendeletben meghatározott igazolást köteles kiállítani a játékos részére! A formanyomtatvány
a https://vasteke.hu/hirek/aktualis-hirek.html menüpontból letölthető.
Amennyiben az adott mérkőzés lejátszásával bármilyen probléma adódik, kérjük jelezzék a mérkőzést megelőzően a
VMTSZ Versenybizottságának, az info@vasteke.hu e-mail címen.
Figyelem!
Minden kérést, értesítést abban az esetben tudunk befogadni, HA AZ ÍRÁSBAN ÉRKEZIK!

A VMTSZ Versenybizottsága fenntartja a jogot, hogy további korlátozó intézkedések, igazoltan
mérkőzésen történt fertőzések, illetve egyéb egészségügyi kockázatokkal járó események következtében
bármikor leállíthatja vagy beszüntetheti a bajnokságot!
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