Tisztelt Elnökség!
Eredetileg két forgatókönyvet készítettem a 2021. évi NB-s csapatbajnokság lebonyolítására, azonban
a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, illetve a november 7-i megyevezetői értekezlet
tanulságai alapján csak az egyik maradt meg.
A már ismert Bundesliga időpontok narancssárga BL1 és BL2 jelöléssel szerepelnek a mellékelt excel
táblázatban (2021-es versenynaptár). Ami probléma, hogy emiatt március 14.-április 25. között nem
tudunk fordulót rendezni, tehát május előtt nem tudjuk elkezdeni a bajnokságot.
Összesen 2 kontinens- (egyéni- és csapat EB, pirossal jelölve az excelben) és 0 (!!) világesemény
időpontja fix 2021-re, ami azt jelenti, hogy ha lesz több is, azokat óhatatlanul rá fogják szervezni a mi
időpontjainkra is. Ezt nem tudjuk kivédeni, ha ki akarjuk adni a kiírást.
Amit érdemes a szabályok változásával kapcsolatban megfontolni:
 Az inaktív játékosok vonalhúzásánál ne a két utolsó évet vegyük figyelembe, hanem a két
utolsó olyan évet, amikor ők NB-s egyesületi erőlistán szerepeltek. Ez pár egyesület nem túl
sportszerű állandó kiskapuzását megszüntetné.
 A 30 lépéses remiszabály megszüntetését is érdemes lehet napirendre tűzni, ez mindig
megosztó volt, legutóbbi alkalmazásakor is csak egy évet élt meg. Covidos helyzet esetén
különösen nem szerencsés az alkalmazása.
A tervezett, bétaverziós időpontok sorrendben (a megyevezetői értekezlet résztvevői egyhangúlag
támogatták, az értekezleten részt nem vevő Zala megye képviselője az őszi kezdést támogatja):
2021. május 2., 9. (mindkettő csak a 11 fordulós csoportok számára), 30., június 6., 20., szeptember 5.,
19., október 3., 17., november 21., december 5.
NB I-re nem terveztem közös helyszínes dupla nyitófordulót, a zárófordulónál ez opcionális, a kiírásba
belefoglalhatjuk, hogy az elnökség később dönthet úgy, hogy december 4-5-én közös záró
duplafordulót rendez.
Tartalék napokat már bármikorra be lehet tenni, ha az alap időpontok véglegesek. Lehet például május
16., június 13., 27., szeptember 26., november 7., 28.
A nevezési határidő 2021. március 7. lenne.
A sorsolás március 20-án lenne, a bírói értekezlet április 17-én.
Az átigazolási időszak március 28-án záródna.
Az erőlisták leadási határideje áprilisi értékszámokkal április 3. lenne, hogy a megyei csb-k
elindulhassanak április 11-én vagy 18-án.
Az esetleges osztályozó mérkőzések időpontját illetően rugalmas vagyok; célszerű lenne őket január
végéig lerendezni, azaz 2021. december 19., január 9., 16. és 23. közül bármelyik két időpont
megfelelő.
A versenykiírást megerősítő elnökségi döntés esetén, az elnökség által jóváhagyott időpontok és
szabályváltozások ismeretében 2020 novemberében publikáljuk azzal a kitétellel, hogy leszögezzük,
hogy Magyarországon bajnokság nem kezdődik 2021 áprilisa előtt, és az időpontokat 2021. január 31ig véglegesítjük a nemzetközi versenynaptár és a COVID-19 helyzet alakulásának ismeretében.
Gyömbér Tamás

