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Maeyar kézilabda szövetsóe
Alba Reeia kézilabda sportegvesület
Gödöllői kézilabda sporteevesület
saleótariáni strandépítők kózilabda club
részére

Tisztelt Kézilabda Szövetség!

Tisztelt Csapatvezetők !

Engedjék meg, hogy ezúton fejezzük ki egyetértésünket aMagyar Kézilabda Szövetség elnökségének

azon döntésével, miszerint befejezettnek tekinti a 20l9-20-as bajnokságokat. Véleményünk szerint is

ezvoltaz egyetlen vállalható és jó döntés a jelenlegi jrárványügyi helyzetben.

Mi magunk március ll-én, napokkal korábban döntöttünk a sportcsarnokunk és a szabadtéri

sportközpontunk teljes bezárásáről, amely több más szakosztályunk működését is alapjaiban érintette.

A miárcius l4-i hazai kézilabda mérkőzésünket sem jó szívvel rendeztük volna meg. Szerencsére már

azt sem kellett lejátszanunk, mert közben azllÁKSZ felfiiggesztette a versenyrendszereket.

Nehéz döntést kellett meghozniuk a Szövetség vezetőinek, és olyat nem is lehetett, ami mindenki

számára teljes mértékben megfelelő lett volna. Mi azok közé tartozunk, akik abszolút vesáesei

vagyunk ennek a helyzetnek, hiszen amellett, hogy nem edáetiink, nem játsáatunk, sajnos nem

fudjuk a pályán foly.tatni nagyszerű sorozatunkat (veretlenül vezettiik a bajnokságot a csoportunkban),

és így nem maradt lehetőségünk a bajnoki cím megszerzésére, mint ahogy a vetélytrársainknak sem

arra, hogy megelőzzenek bennünket, illetve egymást a tabellán.

A játékosok és a klubok szátmára egyaránt fontos a versenyzés, a győzelem és a bajnoki helyezésekért

való küzdelem.

A fenti helyzet részbeni kezelésére azt a javaslatot, kezdeményezést szeretnénk tenni a Tisztelt
Szövetség és az érintett Csapatok felé, hogy a minden év augusztus végén - szeptember elején

általunk, idén kilencedik alkalommal megrendezésre kerülö négycsapatos Fábián Ferenc emléktornát

2020-ban a felnőtt ferfi kézilabda bajnokság NB/II Északi csoportjának első 4 helyén álló csapatok

(Gödöllő KC, ALBA-MÁV-ELŐRE, Csépe Salgótarjáni SKC, Csömör KSK) részvételével

rendeznénk meg.Ezze| lehetőséget teremtenénk a bajnokságban a közvetlen riválisoknak (reálisan már

csak ezek a csapatok versengtek a dobogós helyezésekért) az egymással történő megmérettetésre. A
torna mérkőzéseit és végeredményét, ha nem is lehetne hivatalosan a bajnokság lezárásának, illetve
végeredményének tekinteni, de a résztvevő játékosok, edzők, sportvezetők számára jelenthetné a
versenyszellem életben tartását" a küzdelem méltő |ezárását.



A torna lebonyolítási rendjének kialakítrásában - akár eltérve a korábbi hagyományoktól - szívesen

egyeáeti,ink a résávevő Csapatokkal és a Szövetséggel is. Az eseménnyel kapcsolatos költségeket
szervezőként most is mi fedezzük.

Az immár hagyományosnak mondható kézilabda toma, tekintettel az auglsztus végi-szeptember eleji
időpontra" a korábbi években kiválóan szolgálta a résztvevő csapatok felkészülését anyári alapozási
idószak végén, a következő bajnoki rajt előtt, ígyjoggal bízhatunk abban, hogy ez - a fenti rendezési

szempontokon túl - most is így lesz.

Csömör, 2020, mójus 4.

Tisáelettel és sportbaráti üdvözlettel várva válaszukat,
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