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Sajnos, a körülmények alakulása miatt kénytelenek vagyunk törölni a
Balaton Kupát.
A Magyar Vívó Szövetség Elnöksége versenyrendezéshez kapcsolatosan
döntést hozott, mely hatályba lép 2020. 08. 18-án.
Kérem, olvassátok Erdődi Zoltán levelét:
„ Kedves Sporttársaim!
Az elmúlt két hétben napi szintű egyeztetések mellett szerveztük a 2020. augusztus 29-én szombati napra kiírt
Balaton Kupa versenynapot.
Terveink szerint 2020. augusztus 26-áig született volna döntés arról, hogy a verseny megtartásra vagy halasztásra
kerüljön.
A mai napon áttanulmányoztuk és értelmeztük az MVSZ versenyrendezéshez kapcsolódó előírásait. A Szövetség
ebben a dokumentumban már olyan feltételeket rögzített, amelyek betartását nem tudjuk garantálni, illetve a
vonatkozóan meghatározott és az esetleges hiányosságok miatt belépő szankciók szerinti jogkövetkezményeket nem
akarjuk vállalni. Szintén mérlegelnünk kellett, hogy a 2020. augusztus 24-ei héten, az előzetes információk szerint, a
27-ei Kormányinfón esetleg olyan határozatok születnek, amelyek betartását és betartatását, már csak a verseny
időpontig terjedő szűk határidő miatt sem tudjuk megoldani.
Leírtakon felül ki kell emelnem, hogy az MVSZ fentiekben hivatkozott leiratában kifejezetten megerősítette, hogy „a
zárt kapus versenyekre vonatkozó szabályok betartása a rendező klub és a versenyigazgató felelőssége”.
Ez a felelősség természetesen a korábban rendezett versenyeknél is fennáll, azonban a pandémiás környezet olyan
mértékben növelte a kockázatokat, amelyeket sem, mint Egyesület, sem, mint egyesületi tag, ill. versenyigazgató,
már nem tudunk és nem is szabad vállalnunk.
Kiemelem, hogy egy esetleges kontaktvizsgálatnál, még ha ténylegesen nem is a versenyen történt az esetleges
átfertőződés, ez természetesen bizonyítani nem tudjuk, azonban a velünk szemben történő felelősségre vonás
érvényesíthető.
Fentiekben megfogalmazott feltételek alapján, a Szurka-Piszka Veterán Sportegyesület szakmai kuratóriuma
javasolta a Veterán Bizottság felé, és egyben kérte jóváhagyását arra irányulóan, hogy a 2020. augusztus 29-én,
szombati napra 8630 Balatonboglár, Tinód utca 2. szám alatti helyszínre meghirdetett versenyt a versenykiírás egyéb
pontjában megfogalmazott feltételek alapján, kerüljön lemondásra.
A Veterán Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, így ennek megfelelően tájékoztatlak benneteket, hogy a
megjelölt verseny nem kerül megrendezésre.
Kérem megértéseteket, és a kialakult helyzetben segítő együttműködéseteket.”
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A felelősség mindannyiunké!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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