Iktatószám: 010-FEB/2019
Tárgy: Fegyelmi határozat Becs Péter (Győr Sharks) 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 Becs Péter (Győr Sharks #50)
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 2019. 06. 16. napján, a felnőtt férfi HFL osztályú amerikai futball bajnokság, Győr Sharks
– Kijev Capitals rájátszás mérkőzés harmadik negyedében, 05.40 hátralévő időnél egy játék
incomplete passzal ért véget, a Capitals védtelen játékosát (aki több lépésen keresztül épp az
egyensúlyát próbálta visszanyerni) a győri játékos, Becs Péter jóval az egyértelműen
észlelhető incomplete passz után hátulról a sisakja tetejével, a Capitals játékosának fej-nyak
területét érte el.

//Fax: fegyelmi@mafsz.org

A csatolt 005-2019. számú játékvezetői jelentés szerint, a versenyző a 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 azonnali, verekedés 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. szeptember 26.
MAFSZ FEB
(kiadmányozó)
Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés

Készült: 5 példányban
Erről értesülnek:
1) Becs Péter (e-mail, az egyesületén keresztül)
2) Győr Sharks Amerikai Futball Sport Egyesület (e-mail)
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
4) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
5) MAFSZ Irattár

Melléklet:
MAFSZ Játékvezetői Bizottság

Jelentés szám: 005-2019

Játékvezetői jelentés, amerikai futball mérkőzésen történt szabálytalanságról
Mérkőzés száma: 19-117

Helyszín: Nyúl

Időpont: 2019.06.16.
Hazai: Győr Sharks

Vendég: Kijev Capitals

Referee: Zsidai Attila
Megszegett szabálypontja: 9.1.3 és 9.1.4

MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja

Szabálytalanság leírása:
A Győr Sharks 50-es játékosa (Becs Péter) a 3-ik negyedben, 5.40 hátralévő időnél targeting
miatt (9.1.4 / 9.1.3) kiállítatta magát. A játék incomplete passzal ért véget, a Capitals védtelen
játékosát (aki több lépésen keresztül épp az egyensúlyát próbálta visszanyerni) a Győri játékos
jóval az egyértelműen észlelhető incomplete passz play után hátulról a sisakja tetejével, a
Capitals játékosának fej-nyak területét érte el. A szabálytalanságra Szerényi Gábor, umpire
dobott zászlót. A játékos vétett mindkét targeting szabálypont ellen. Az esetet a játékvezetők
saját hatáskörükben visszanézték, és a döntés megerősítették, a büntetés végrahajtották, a
játékos kizáratta magát a mérkőzésből.
Támadás (Targeting) - erőteljes kontakt kezdeményezése a sisak tetejével 9. 1. 3. SZAKASZ:
Egyetlen játékos sem támadhatja (Targeting) és nem érintkezhet erőteljes kontaktussal
ellenfelén a saját sisakjának tetejével. A sisak teteje a sisakrács teteje feletti terület. A
szabálytalanság bekövetkeztéhez a Targeting legalább egy feltételének teljesülnie kell (Szabály
2.35). Ha az eset kérdéses, akkor szabálytalanság történt. (Szabály 9.6) BÜNTETÉS: Kirívóan
durva szabálytalanság. A 15-yardos büntetés mellett automatikus kizárás. A 15-yardos büntetést
nem kell végrehajtani, ha a videóbíró visszavonta a kizárást.
Támadás (targeting) - erőteljes kontakt egy védtelen játékos fejével, vagy a nyak környéki
területtel 9. 1. 4. SZAKASZ: Egyetlen játékos sem támadhatja (Targeting) és nem érintkezhet
erőteljes kontaktussal az ellenfél egy védtelen játékosának fejénél, vagy nyakánál (vállai felett),
sisakkal, alkarral, kézzel, ököllel, könyökkel, vagy vállakkal. A szabálytalanság
bekövetkeztéhez a Targeting legalább egy feltételének teljesülnie kell (Szabály 2.35). Ha az
eset kérdéses, akkor szabálytalanság történt. (Szabály 2.27.14 és Szabály 9.6) BÜNTETÉS:
Kirívóan durva szabálytalanság A 15-yardos büntetés mellett automatikus kizárás. A 15-yardos
büntetést nem kell végrehajtani, ha a videóbíró visszavonta a kizárást.
2. 35. 1. SZAKASZ: Targeting azt jelenti, hogy egy játékos célba veszi az ellenfél egyik
játékosát olyan erőteljes kontakttal, amely túlmegy egy szabályos szerelés, vagy blokkolás
végrehajtásán, vagy a labda megjátszásán. A Targeting jelei a következők, nem kizárólagosan:
a: Elrugaszkodás: egy játékos fölfelé és előrefelé elrugaszkodik teljes testével a talajról mindkét
lábával és úgy támadja ellenfelét, hogy annak fejénél vagy nyakánál történjen az erőteljes
kontaktus. b: Egy lehajlás/összekuporodás, amely után a játékos fölfelé és előrefelé
elrugaszkodik teljes testével és úgy támadja ellenfelét, hogy annak fejénél vagy nyakánál
történjen az erőteljes kontaktus – még akkor is, ha egy vagy két lába eközben még mindig a
talajon van.c: Sisakkal, vállal, alkarral, kézzel, vagy könyökkel előrefelé támadja ellenfelét
annak fejénél vagy nyakánál. d: Fej lehajtása a támadás előtt úgy, hogy az erőteljes kontaktust a
sisak tetejével kezdeményezi a játékos.

Védtelen játékos 2. 27. 14. SZAKASZ: Védtelen játékosnak az számít, aki a fizikai helyzete és
figyelmének összpontosítása miatt különösen sérülésveszélyes helyzetben van. Ha kérdéses,
akkor a játékos védtelen játékosnak számít. Példák a védtelen játékosokra (nem teljes
felsorolás): a. Egy játékos, aki egy passz eldobásának a mozdulatsorát hajtja végre, vagy
közvetlenül ez után van.
b. Egy elkapó, aki megpróbál elkapni egy előrepasszt; vagy olyan pozícióban van, hogy egy
hátrapasszt kaphasson; vagy az, aki elkapott egy passzt és még nem volt elég ideje, hogy meg
tudja védeni magát; vagy az, aki még nem vált egyértelműen labdavivővé.
c. Egy rúgójátékos, aki egy rúgás elrúgásának a mozdulatsorát hajtja végre, vagy éppen ez után
van; vagy a rúgás, vagy visszahordás során.
d. Egy visszahordó játékos, aki éppen megkísérel elkapni vagy visszaszerezni egy rúgást; vagy
az, aki elkapott egy rúgást és még nem volt elég ideje, hogy meg tudja védeni magát; vagy az,
aki még nem vált egyértelműen labdavivővé.
e. Földön fekvő játékos.
f. Egy olyan játékos, aki nyilvánvalóan nem vesz részt a kísérletben.
g. Egy olyan játékos, aki blind-side-blokkot kap (akit vakoldalról blokkolnak). A blindsideblokk egy olyan blokk, ahol a blokkolt játékos nyilvánvalóan nem látja az Őt blokkolni
kívánó ellenfelének közeledését.
h. Egy labdavivő, akit az ellenfele megragadott, és akinek az előrehaladását (Forward progress)
már megállították.
i. Egy quarterback bármikor a labdabirtoklás cseréje után.
j. Egy labdavivő, aki nyilvánvalóan feladja a további előrehaladást és lábbal előre csúszik.
Budapest, 2019. 06. 17.

