
Tájékoztatás MATESZ Elnökségének döntéseiről

Tisztelt Sporttársak, Tisztelt Egyesületek!
 
Nehéz és rendkívüli időszakon vagyunk túl és sajnos ennek az állapotnak a végét nem látjuk. Nem 
látjuk, hogy a megszokott életünk mikor térhet vissza a "normális kerékvágásba", egyáltalán 
visszatérhet-e, valamint milyen egészségügyi és gazdasági károkat okoz számunkra a vírus. Értendő
ez a magánéletünkre, munkánkra és a sportra egyaránt. Most nem tudunk egyebet tenni, mint 
alkalmazkodni és vigyázni magunkra. Figyelni a változásokat, és olyan döntéseket hozni, amiket 
utána fel tudunk vállalni. Meg vagyunk róla győződve, hogy jó és rossz döntések most nincsenek. 
Döntések vannak, amelyek alkalmazkodnak a körülményekhez és követik a rendeleteket, 
vállalhatóak.
A Magyar Teke Szakági Szövetség Versenybizottsága a veszélyhelyzet kihirdetése óta azon 
dolgozik, hogy minden lehetőséget megvizsgáljon és értékeljen a bajnokságok és kupák befejezése 
kapcsán. Vártuk a Nemzetközi Szövetség állásfoglalását, de a bizonytalanság nemzetközi szinten is 
érezhető volt és most is érezhető. Célunk az, hogy a 2019/2020. évi Nemzeti Csapatbajnokságot 
kihirdetett eredménnyel tudjuk lezárni. 
 
 
A MATESZ Elnöksége ennek érdekében 2020.04.21-én meghozta döntéseit a 2019/2020. évi 
Nemzeti Csapatbajnokság folytatásával kapcsolatban.
 
A döntések a következőek:
 

1. Ha 2020. május 15-ig feloldják a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat és minden pálya ki 
tudja nyitni kapuit, folytatásra és lebonyolításra kerülnek a hátralévő fordulók. Ebben az 
esetben azon csapatok számára, akiknek nincs pótlandó mérkőzése 2020. május 30-31-i 
hétvégén kezdődik a bajnokság folytatása. A pótlandó mérkőzések lejátszására 2020. május 
23-24-i hétvégén kerül sor.

2. Amennyiben az 1. lehetőség nem tud érvényesülni, úgy a bajnokságot az utolsó lejátszott 
forduló utáni (2020.03.07) tabella alapján a MATESZ lezártnak tekinti és jelen állás alapján 
hirdet végeredményt, helyezetteket. A Szuperliga 1-4. helyezettje lesz jogosult az NBC 
Nemzetközi Kupáin való indulásra. Amennyiben valamelyik csapat nem tudja vállalni, 
kérjük jelezze. A MATESZ Elnöksége úgy határozott, hogy a feljutás-kiesés kérdésében a 
végleges döntése előtt kikéri a véleményét az Egyesületek vezetőitől. A véleménykérés egy 
kérdőív formájában kerül kiküldésre a csapatok képviselőinek e-mailben, amelyet kérjük 
legkésőbb 2020. május 15-ig töltsenek ki. Minden csapat egy kitöltésre jogosult. A kérdőívet
2020.04.24-ig minden csapat megkapja. 

A feljutás-kiesés kérdéskörében az alábbi lehetőségek merülnek fel:
1. Legyenek kiesők-feljutók, a 2020/2021. szezon a tervezett ütemben valósuljon meg.
2. Ne legyenek kiesők-feljutók, a 2020/2021. szezon a 2019/2020. szezon beosztásai alapján 

kerüljön újra megrendezésre.
A beérkező javaslatok alapján a MATESZ Elnöksége meghozza végleges döntését a feljutás-kiesés 
kérdéskörben is 2020. május 15-én.
 
A MATESZ Elnöksége döntött a Magyar Kupa, Felnőtt Egyéni Bajnokságok, U14-U18 
bajnokság és Iskolabajnokság folytatásáról is.

• A Magyar Kupa sorozatot a MATESZ befejezettnek nyilvánítja, nem hirdet eredményt. A 
2020/2021. szezonban új Magyar Kupa sorozat veszi kezdetét.

• A Felnőtt Egyéni Bajnokságokat 2020. november végére, decemberre halasztja.
• U14-U18 és Iskolabajnokság versenysorozatokat a MATESZ befejezettnek nyilvánítja, 

eredményt nem hirdet. 2020. őszén megkezdi a következő szezon új versenysorozatait.



Végezetül a MATESZ Elnöksége döntést hozott a 2020. évi küldöttgyűlés megtartásáról is.
 
A határozat értelmében a 2020. május 29. 15:00 órára tervezett éves küldöttgyűlés a COVID-19 
koronavírus által kialakult helyzet miatt halasztásra kerül 2020. szeptemberére. Az elhalasztott 
küldöttgyűlésen természetesen a tervek szerint 7 főre kibővíti Elnökségét a MATESZ.
 
A Nemzetközi Szövetség (WNBA-NBC) ahogyan az előzőekben már tájékoztatásra került az 
alábbi döntéseket hozta a 2019/2020. és 2020/2021. szezon befejezésére és lebonyolítására:
- A 2020-2021-és szezonra áll vissza a teljes rend és a nemzetközi tekeélet.
 
- 2020. 09-29. és 10.03. között megrendezésre kerülnek a csapatkupák, ahová a szövetségek döntik 
el, hogy kik indulhatnak. Akkor is, ha valahol be tudnak fejezni bajnokságot!
- A Csapatkupák nem jelentenek kvalifikációt a BL-re, mert új BL nem lesz 2020/2021-ben! A BL 
fordulók helyeit nemzetközi meccsekre lehet felhasználni.
- 2020. 11.03-11.18. VB Lengyelország (Tarnowo Podgorne): EB Ü60, VK U18, VB U23, VB 
egyéni felnőtt.
- 2021.02.11-02.14. Egyéni Világkupa U23 és felnőtt (Schönebeck, Németország)
- 2021.04.03-04.04. BL döntő a már ismert 4 csapattal Apatinban. (2019/2020-as BL döntő)
 
- 2021.05.11-05.29, VK U14, VB U18, VB felnőtt csapat, Németországban (Plauen)
 
Mindenkinek köszönjük és elismerjük az eddigi kitartását, higgadtságát és felelősségtudatát!
Büszkék vagyunk arra, hogy a mi szövetségünk és sportágunk ilyen fegyelmezetten és megfontoltan
kezeli a járványügyi helyzetet! 
 
Kívánunk Mindenkinek Jó egészséget és kitartást! 
 
Vigyázzatok Magatokra, Egymásra! 


