Iktatószám: 014-FEB/2017
Tárgy: Fegyelmi határozat Remy Sap (Fehérvár Enthroners Sportegyesület) 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
 Herke Zsombor tag
 Zahovay Ádám tag
 Iványi Márton tag
HATÁROZAT
A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága
(továbbiakban FEB) (1097 Budapest, Gubacsi út 30/A., fszt. 009.) fegyelmi szabályzatának
14.1 pontjának a) bekezdése alapján, a FEB egyszerű szótöbbséggel (4-0) hozott
határozatában a nevezett versenyző kötelezettségszegését megállapította.
A MAFSZ FEB fegyelmi büntetésként a MAFSZ, mint sportszövetség versenyrendszereiben
szervezett vagy a MAFSZ versenynaptáraiban egyébként szereplő versenyeken, és a MAFSZ
által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől 4, azaz négy éves időtartamú eltiltás
szankciót alkalmaz Remy Sap (Fehérvár Enthroners Sportegyesület; #32) versenyzővel
szemben.
A nevezett versenyző a versenyengedélyének felfüggesztésétől, azaz 2017. június 23-tól
számítva semmilyen a MAFSZ által rendezett eseményen vagy Magyarországon bonyolított
egyéb mérkőzésen nem léphet pályára. A sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként
sem tevékenykedhet.
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 16.2 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.
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INDOKOLÁS
A MAFSZ FEB Remy Sap versenyzővel szemben sportfegyelmi büntetést szab ki, mert a
nevezett versenyző 2017. 05. 28. napján, a felnőtt férfi Divízió I. osztályú amerikai futball
bajnokság, Fehérvár Enthroners – Budapest Cowbells 2 alapszakasz mérkőzésen
doppingvétséget követett el.
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.2. pontja szerint Fegyelmi vétséget követ el az,
aki:
b) a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő
befolyásolására, illetve fogadási csalásra vonatkozó tartózkodási kötelezettségének nem
tesz eleget.
e) a MAFSZ szabályzataiban, az Alapszabályban, valamint a MAFSZ Közgyűlés és a
MAFSZ Elnökség döntéseiben előírtakat vétkesen megszegi;
f) bűncselekmény elkövetésével, jogtalan előnyök szerzésére törekvéssel vagy egyébként
méltatlan magatartással a sportág, illetve a szövetség céljainak elérését jelentősen
veszélyezteti;
A Nemzeti Doppingellenes Szervezet (továbbiakban: „HUNADO”) szervezeti keretei között
működő Doppingbizottság, az amerikai futball sportágban tevékenykedő sportoló
doppingvétséget megalapozó magatartása ügyében 2017. július 6. napján, a HUNADO
központi irodájában megtartott doppingfegyelmi tárgyaláson a következő határozatot hozta:
Sap Remy (születési hely és idő: Veszprém, 1994-12-04; lakóhely: 8000 Székesfehérvár,
Irányi Dániel utca 4.) sportolót a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011.
(III.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: „ Korm. rendelet”) 12. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpontja szerinti doppingvétség elkövetési miatt, a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés ab)
pontja alapján a sportoló versenyengedélyének felfüggesztésétől, azaz 2017. június 23.
napjától számított 4 éves időtartamra a versenyrendszerben szervezett versenyen vagy
sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és
sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől eltiltja.
A sportoló az eltiltás hatálya alatt sportszakemberként nem tevékenykedhet.
A MAFSZ FEB a Nemzeti Doppingellenes Szervezet fenti határozatát figyelembe véve, azt
megerősítve döntött a versenyző eltiltásáról.
Budapest, 2017. július 28.
MAFSZ FEB
(kiadmányozó)
Melléklet: Nemzeti Doppingellenes Szervezet Határozata
Készült: 4 példányban
Erről értesülnek:
Erről értesülnek:
1)
2)
3)
4)

Remy Sap (e-mail, az egyesületén keresztül)
Fehérvár Enthroners Sportegyesület (e-mail)
MAFSZ Főtitkár (e-mail)
MAFSZ Irattár
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Melléklet:
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