
Iktatószám: 004-FEB/2019

Tárgy: Fegyelmi határozat a DEAC Gladiators – Budapest Cowbells 2 mérkőzés ügyében

Az eljáró sportfegyelmi  bizottság megnevezése:  A Magyar  Amerikai  Futball  Szövetség
(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága (továbbiakban FEB)

MAFSZ FEB tagok:
 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.) egyszerű szótöbbséggel (3-
0) hozott határozatában a következő megállapításokat teszi:

• A 2019. 04. 28-ára meghirdetett DEAC Gladiators – Budapest Cowbells 2 felnőtt férfi
Divízió  I.  osztályú  amerikai  futball  mérkőzés  elmaradása  ún.  „vis  major”  esetnek
minősíthető, azaz egyik csapatnak sem róható fel.

• A mérkőzés megrendezésének, a Verseny Bizottság által meghatározott új időpontjára
Budapest  Cowbells  2  csapatának  utazási  költségét  (max.  180.000  Ft)  a  DEAC
Gladiators és a Budapest Cowbells 2 közösön kötelesek vállalni (50-50%-ban)

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.

//Fax: fegyelmi@mafsz.org



INDOKOLÁS

A 2019. 04. 28-ára meghirdetett DEAC Gladiators – Budapest Cowbells 2 felnőtt férfi Divízió
I. osztályú amerikai futball alapszakasz mérkőzés nem került megrendezésre, mert a pálya, a
rendező egyesület,  illetve az egyetem (DEAC), mint pályatulajdonos álláspontja  szerint az
esőzések és felázás miatt balesetveszélyes és játékra alkalmatlan. A pálya tulajdonosa nem
engedélyezte  a mérkőzés  lejátszását.  Hazai  oldal  a leírtakkal  egyetértett,  a vendég oldal  a
pályát alkalmasnak tálalta, de elfogadta a tulajdonos tiltó döntését.

A csatolt 19-217. számú jegyzőkönyv szerint, a mérkőzés nem került lejátszásra.

A MAFSZ FEB álláspontja szerint a MAFSZ-nak rendelkeznie kellene egy tartalék alappal,
amellyel a hasonló „vis major” esetekben rendezni lehetne az utazó (vendég) csapat felmerült
költségét. Ugyanakkor a rendező (hazai) csapat akkor jár el „jóhiszeműen”, ha a mérkőzés
kezdete (kick off) előtt 5 órával értesíti a vendég csapatot a „vis major” eset fennállásáról és a
mérkőzés elmaradásáról.

A fenti esetben tehát a hazai csapat, a DEAC Gladiators nem tehetett arról, hogy a mérkőzés
helyszínén  rövid  idő  alatt  olyan  mennyiségű  csapadék  esett  le,  amely  a  pályát
használhatatlanná tette.  Ugyanakkor a DEAC Gladiators a  nyilatkozatok szerint  11.00 óra
után  néhány  perccel  értesítette  az  érintetteket,  köztük  a  Cowbells  2  csapatát  a  pálya
használhatatlanságáról.  A FEB álláspontja szerint a DEAC Gladiatorsnak hamarabb kellett
volna szólnia a vendég csapatnak a fennálló helyzetről, különösen, hogy már reggel 6-7 óra
óta folyamatosan nagy mennyiségű csapadék hullott a pályára és mert már előző nap is esett a
helyszínen.

Budapest, 2019. május 13.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)

Melléklet: 1 db Mérkőzés jegyzőkönyv

Készült: 5 példányban
Erről értesülnek:
1) Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (email)
2) Cowbells Amerikai Futball Sportegyesület (e-mail)
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
4) MAFSZ Verseny Bizottság (e-mail)
5) MAFSZ Irattár



MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV

Dátum: 2019-04-28 Mérkőzés száma: 19-217
Helyszín: Debreceni Agrártudományi Egyetem - 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Kezdés időpontja: 15:00

Hazai csapat: Gladiators Mezek színe: Fekete
Vendég csapat: Budapest Cowbells 2 Mezek színe: Fehér

Játékvezetők:
R: Barabás Balázs
U: Gábor Péter
C: H: Mészáros Péter
L: Takács Sándor
B: Szitás Sándor
S: Gelencsér Gábor
F: Borbás Máté Gábor

Lefújás ideje: 15:00

Incidensek leírása:
A pálya a rendező egyesület, illetve az egyetem, mint pályatulajdonos álláspontja szerint az 
esőzések és felázás miatt balesetveszélyes és játékra alkalmatlan, a pálya tulajdonosa nem 
engedélyezte a mérkőzés lejátszását.

Hazai csapat: Hazai oldal a leírtakkal egyetért.
Vendég csapat: Vendég oldal a pályát  alkalmasnak tálalja,  de elfogadja a tulajdonos tiltó
döntését.

A mérkőzés le nem játszása döntésnél jelenlevők:
Barabás Balázs Referee
Takács Sándor Line Judge
Gyarmati Ottó Deac játékosa
Csíki Ferenc Deac technikai vezető
Dr. Stundl László Deac szakosztályvezető, egyetem képviselője, mérkőzés szervezője
Balog József Cowbells elnök
Veszeli Gábor Cowbells vezetőedző


