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Iktatószám: 001-FEB/2016 

 

 

Tárgy: Fegyelmi határozat Varga Ferenc (Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület) versenyző 

ügyében 

 

 

Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar Amerikai Futball Szövetség 

(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága (továbbiakban FEB) 

 

 

MAFSZ FEB tagok: 

 Kálmán Attila elnök 

 Gável Iván tag 

 Herke Zsombor tag 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága 

(továbbiakban FEB) (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. IV/07.) fegyelmi szabályzatának 6.1. 

pontja alapján a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron következő egy 

mérkőzésről való eltiltás szankciót alkalmaz Varga Ferenc (Budapest Cowbells #43) versenyzővel 

szemben. 

 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.1 pontja alapján az első fokú fegyelmi határozat ellen az 

eljárás alá vont, illetve a rá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat rendelkezést 

tartalmaz, valamint a Szövetség Főtitkára a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül írásban 

indokolt jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) terjeszthet elő. A jogorvoslati kérelmet az első fokú 

határozatot hozó Fegyelmi Bizottság elnökénél kell benyújtani, aki azt tizenöt napon belül az eljárás 

során keletkezett iratokkal együtt továbbítja az Elnökség vezetőjéhez. 

 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.1 pontja alapján a fellebbezés díjköteles, amatőr sportoló, 

vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakember fellebbezésének díja 

12.700-Ft, hivatásos sportoló, vagy visszterhes megbízási szerződés, vagy munkaszerződés alapján 

tevékenykedő sportszakember fellebbezésének díja 63.500-Ft, míg sportszervezet fellebbezésének díja 

127.000-Ft azzal, hogy sikeres fellebbezés esetén a fellebbezési díj visszajár a fellebbezőnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

A MAFSZ FEB Varga Ferenc versenyzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 

versenyző 2016. április 02. napján, a Budapest, Építők Stadion helyszínen, a felnőtt férfi HFL osztályú 

amerikai futball bajnokság, Győr Sharks elleni mérkőzésen – a csatolt 001-2016. számú játékvezetői 

jelentés szerint – személyi hibát érő szabálytalanságot követően kizárásra került. 

 

 



 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 6.1. pontja szerint, ha a játékvezető a versenyzővel, illetve a 

sportszakemberrel szemben mérkőzés közbeni kizárást (kiállítást) alkalmaz, úgy a versenyzővel, 

illetve a sportszakemberrel szemben a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron 

következő legalább egy mérkőzésről való eltiltás fegyelmi büntetésként kötelezően alkalmazandó, így 

a fentiek értelmében a MAFSZ FEB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

Budapest, 2016. április 12. 

 

 

 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 

 

Készült: 5 példányban 

 

Erről értesülnek: 

1) Varga Ferenc versenyző (az Egyesületén keresztül) 

2) Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület (e-mail) 

3) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail) 

4) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

5) MAFSZ Irattár 



 

Melléklet: 

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 001-2016 

Játékvezetői jelentés amerikai football mérkőzésen történt szabálytalanságról 

Játék száma: 16-102 Város: Budapest Helyszín: Építők Stadion Időpont: 2016. 04. 02. 

Hazai csapat: Budapest Cowbells Vendég csapat: Győr Sharks Referee: Horváth Péter 

Megszegett szabálypontja: 9.1.4 MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja: 

 

Szabálytalanság leírása: 

 

A mérkőzés második negyedéből 44 másodperc volt hátra, amikor a vendégcsapat irányítója (16 

Gessel Brian) eldobott egy szabályos előre passzt. A passz eldobása után közvetlenül a hazai csapat 

43-as számújátékosa Varga Ferenc sisakjával támadta a védtelennek számító irányító sisakját, aki az 

ütközés után hanyatt esett. Az esemény közvetlen közelében volt két játékvezető is (Ökrös Árpád - 

Line Judge és Horváth Péter - Referee), akik látva szabálytalanságot rögtön zászlót dobtak. 

 

A szabálykönyv 9.1.4 Támadás (,,targeting) - erőteljes kontakt kezdeményezése egy védtelen játékos 

fejével, vagy a nyak környéki területtel pontja kimondja, egyetlen játékos sem támadhatja 

(,,targeting”) és nem kezdeményezhet erőteljes kontaktust az ellenfél egy védtelen játékosának fejénél 

vagy nyakánál (vállai felett), sisakkal, alkarral, kézzel, ököllel, könyökkel, vagy vállakkal. Ha az eset 

kérdéses, akkor szabálytalanság történt. BÜNTETÉS: A 15-yardos büntetés mellett automatikus 

kizárás. 

 

A szabálytalanság ismertetés során a kiállítás tényét bejelentettem, majd jeleztem a vétkes csapat 

vezetőedzőjének, hogy a kiállított játékosnak az öltözőbe kell mennie, aminek a játékos eleget is tett. 

 

Dátum: Budapest, 2016. április 02. 


