
Iktatószám: 002-FEB/2019

Tárgy: Fegyelmi határozat Németh Márton (Budapest Cowbells) 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
 Zahovay Ádám tag
 Herke Zsombor 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
6.1. pontja alapján a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron következő 1
azaz egy mérkőzésről való eltiltás szankciót alkalmaz Németh Márton (Budapest Cowbells
#1)  versenyzővel  szemben.  A  nevezett  versenyző  a  határozat  kihirdetésétől  számítva
semmilyen  a MAFSZ által  rendezett  vagy Magyarországon bonyolított  egyéb  mérkőzésen
nem léphet pályára az eltiltás letöltéséig.

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.

INDOKOLÁS
A MAFSZ FEB Németh Márton versenyző 2019. 04. 07. napján, a felnőtt férfi HFL osztályú
amerikai futball bajnokság, Budapest Cowbells – Kijev Capitals alapszakasz mérkőzésen a
második negyedben egy play során sikeres tackle-t hajtott végre a vendégek labdavivőjén. A
sikeres tackle után a játékos a leszerelt, földön fekvő  játékos fölé állt, ránézett és a földön
fekvő játékos fölött arra nézve megalázó mozdulatsort "erőfitogtatás-t"hajtott végre.
A 4. negyedben egy futójáték során a vele szemben felálló elkapóval összekapaszkodtak és
egymást  körülbelül  azonos  mértékben  rángatva  a  play  végére  a  földre  kerültek,  ülő
helyzetben.Ekkor  már  az FJ elindult  befelé  a  pályára,  mert  látta,  hogy a két  játékos még
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„kontaktban” van, de nem vélt szabálytalanságot felfedezni. Mire a játékosok közelébe ért az
FJ, már mindkét játékos állt, és a hazai csapat 1-es játékosa közelről, fenyegető testtartásban
az ellenfélnek hangosan, agresszívan mondta többször egymás után, jól hallhatóan: "Go fuck
yourself".A csatolt  002-2019.  számú játékvezetői  jelentés  szerint,  a  versenyző,  a  második
Unsportmanlike conduct 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.

A Fegyelmi Szabályzat Melléklete alapján egy mérkőzésen történt sportszerűtlen viselkedés
miatti kiállítás, első esetben 1 mérkőzéstől maximum 2 mérkőzésig történő eltiltással sújtható,
így a MAFSZ FEB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A MAFSZ FEB fegyelmi  szabályzatának  3.2.  pontja szerint a versenyzőre a 3.1.  pontban
foglaltakon kívül:
a)  a  sportszövetség  versenyrendszerében  szervezett,  vagy  a  sportszövetség,  sportszervezet
versenynaptárában  egyébként  szereplő  versenyen,  és  sportszervezet,  sportszövetség  által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő - akár végleges időtartamú – eltiltás
szabható ki.

A büntetések részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza:

Kiállítás/verekedés vagy sportszerűtlen viselkedés miatt kiszabott eltiltás ideje alatt az eltiltott
játékos csak nézőként, a lelátón vehet részt a mérkőzésen, a pályára nem léphet be, a játékos
zónában sem lehet ott a csapatával.

E rendelkezés megsértése újabb fegyelmi eljárást és az eredetileg (az épp aktuális) kiszabott
büntetés duplázását vonja maga után.

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.2.1. pontja szerint a 3.2. pont a) alpontja alapján
kiszabott büntetést a versenyzőnek a nevezési listán megjelölt korcsoportban kell letöltenie,
de  a  sportszövetség  versenyrendszerében  szervezett,  vagy a sportszövetség,  sportszervezet
versenynaptárában  egyébként  szereplő  egyéb  versenyen,  és  sportszervezet,  sportszövetség
által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvétele más korcsoportban sem engedélyezett.

Budapest, 2019. április 13.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)
Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés

Készült: 5 példányban
Erről értesülnek:
1) Németh Márton (e-mail, az egyesületén keresztül)
2) Cowbells Amerikai Futball Sportegyesület (e-mail)
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
4) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
5) MAFSZ Irattár



Melléklet:

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 002-2019

Játékvezetői jelentés, amerikai futball mérkőzésen történt szabálytalanságról

Mérkőzés száma: 19-102 Helyszín: Budapest, Rozsnyai utca

Időpont: 2019.04.07.

Hazai: Budapest Cowbells Vendég: Kijev Capitals

Referee: Zsidai Attila

Megszegett szabálypontja: 9.2.1.a; 1.b; (g) MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja

Szabálytalanság leírása:
A 2. negyedben 9:10 hátralévő időnél a hazai csapat (BP. Cowbells) 1-es számú játékosa (Németh Márton) egy
play során sikeres tackle-t hajtott végre a vendégek labdavivőjén. A sikeres tackle után a játékos a leszerelt, földön
fekvő játékos fölé állt, ránézett és a földön fekvő játékos fölött arra nézve megalázó mozdulatsort "erőfitogtatás-t"
hajtott végre (9.2.1.a.(g)). A szabálytalanságot az umpire jelezte, a játékos a szabálytalanság elkövetése után azt
elismerte az umpire-nek.
A 4. negyedben 8:37 hátralévő időnél a hazai csapat (BP. Cowbells) 1-es számú játékosa (Németh Márton) egy
futójáték során a vele szemben felálló elkapó összekapaszkodtak és egymást körülbelül azonos mértékben rángatva
a play végére a földre kerültek, ülő helyzetben. Ekkor már az FJ elindult befelé a pályára, mert látta, hogy a két
játékos még kontaktban van, de nem vélt szabálytalanságot felfedezni. Mire a játékosok közelébe ért az FJ, már
mindkét játékos állt, és a hazai csapat 1-es játékosa közelről, fenyegető testtartásban az ellenfélnek hangosan,
agresszívan mondta többször egymás után, jól hallhatóan: "Go fuck yourself" 9.2.1a.(b).
A szabálykönyv 9.2.1.a pontja szerint:
"Nem megengedett a játékosok, cserejátékosok, edzők, engedéllyel rendelkező vendégek, vagy a szabályok hatálya
alá tartozó egyéb személyek részéről semmilyen sportszerűtlen viselkedés, vagy egyéb cselekedet, amely
akadályozza a szabályok alkalmazását a mérkőzés előtt, a mérkőzés közben, vagy a játékrészek között. A játékosok
által elkövetett ilyen cselekedetek miatti büntetések élő-labda, vagy halott-labda szabálytalanságként lesznek
végrehajtva, attól függően, hogy azok mikor történtek. (A.R.9-2-1-I-X.)
a: Különösen tiltottak a következő cselekedetek és viselkedések:
1. Semelyik játékos, cserejátékos, edző, vagy a szabályok hatálya alá tartozó egyéb személy sem használhat
támadó, obszcén, fenyegető kifejezést, vagy gesztust; vagy nem vehet rész olyan cselekményben, amely provokálja
az ellenfelet, vagy megalázó az ellenfél, a játékvezetők számára vagy aláássa a játék szellemiségét. Ilyenek
különösen (de nem csak ezekre korlátozódva):
(b) Az ellenfelet nem csúfolhatja, gúnyolhatja, zaklathatja szóban.
(g) A mellkas veregetése, vagy a mellkas előtt keresztbe font karok tiltottak egy
földön fekvő játékos fölött állva.
BÜNTETÉS: „Unsportsmanlike conduct”
- Egy játékos élő-labda szabálytalansága: 15-yard büntetés [S27: UC-*].
- Nem-játékos élő-labda szabálytalansága és minden halott-labda szabálytalanság: 15-yard büntetés a „succeeding
spot”-ból. [S7 és S27: UC-*].
- B-csapat által elkövetett szabálytalanság akár élő-, akár halott labda esetén: Automatikus „First down”, ha az nem
ellentétes más szabályokkal.
- A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét (ha az játékos, vagy cserejátékos) ki kell zárni [S47: DSQ]."
Ezenkívül:
"9. 2. 6. SZAKASZ:
a: Bármely edzőt, játékost vagy a csapat egyenruhájában tartózkodó beazonosított személyt, aki egyazon
mérkőzésen két „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanságot követ el, ki kell zárni az adott mérkőzésről."
A fentiek értelmében a játékos kizárásra került.
Dátum: Budapest, 2019. április 08.


