
Iktatószám: 003-FEB/2020

Tárgy: Fegyelmi határozat Miskolc Renegátok AFSE, mint sportszervezet ügyében

Az eljáró sportfegyelmi  bizottság megnevezése:  A Magyar  Amerikai  Futball  Szövetség
(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi 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
14.1 pontjának a) bekezdése alapján, a FEB a nevezett sportszervezet kötelezettségszegését
megállapította.

A MAFSZ FEB fegyelmi büntetésként a Miskolc Renegátok AFSE a 2020. évi felnőtt, DIV
II-es  amerikai  futball  bajnokságból  kizárja.  A  bajnokságban  lejátszott  és  nem  lejátszott
eredményei ez ellenfelei javára 20-0-val íródnak jóvá. (A Miskolc-Szirmabesenyő Renegades
– Jászberény Wolverines mérkőzés törölve lett a versenynaptárból)

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  a  Miskolc  Renegátok  AFSE  sportszervezettel  szemben  sportfegyelmi
büntetést szab ki, mert a nevezett Egyesület a felnőtt, DIV II-es amerikai futball bajnokságtól
visszalépett.

A  fentiek  miatt  a  MAFSZ  Versenybizottsága  fegyelmi  eljárást  kezdeményezett  a
sportszervezettel szemben. A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 11.1. pontja szerint, a
fegyelmi eljárást a Versenybizottság, a Játékvezetői Bizottság, a MAFSZ Főtitkára, valamint
a Szövetségi Ellenőr írásban kezdeményezheti a Fegyelmi Bizottság elnökénél.
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A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 12.1.  pontja szerint  a kötelezettségszegés  alapos
gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást indít.

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.1. pontja szerint a MAFSZ sportfegyelmi eljárást
folytat  le  a  versenyzővel,  illetve  a  sportszakemberrel  szemben,  ha  az  Stv-be  a  MAFSZ
verseny-,  igazolási  (nyilvántartási)  és  átigazolási,  illetve  egyéb  szabályzataiban  foglalt
kötelezettségeit vétkesen megszegi.

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 7. pontja szerint:
7.1. Ha egy csapat  a versenynaptárban rögzített  versenyen, mérkőzésen nem jelenik

meg,  és  előzetesen  a  versenyszabályzatban,  illetve  a  versenykiírásban leírtak  szerint
nem kért  és kapott  halasztást  a VB-től  és az ellenféltől,  vagy a játékvezető döntése
ellenére  nem  áll  ki,  illetőleg  a  megkezdett  mérkőzésen  levonul,  és  a  játékvezetői
figyelmeztetés  ellenére  a  mérkőzést  folytatni  nem hajlandó,  a  játékvezető  köteles  a
sportszervezettel  vagy  a  sportszervezeti  szakosztállyal,  valamint  a  sportszervezet
szakosztályvezetőjével,  illetve edzőjével,  csapatvezetőjével szemben fegyelmi eljárást
kezdeményezni. A fegyelmi eljárás kezdeményezésének – ha ezt az eset körülményei
indokolják  –  mindegyik  résztvevő  sportszervezettel,  illetve  sportszervezeti
szakosztállyal szemben helye lehet.

7.2. Amennyiben az eset alapszakaszi mérkőzést érint, alapesetben a Fegyelmi büntetés
a  versenysorozatból  való  azonnali  kizárás  és  minden  az  adott  alapszakaszban  elért
korábbi  eredmény  törlése,  melyek  az  ellenfelek  javára  20:0  arányú  győzelemként
kerülnek a tabellán jóváírásra.  Ettől  kizárólag rendkívül  indokolt  esetben térhet  el  a
Fegyelmi Bizottság

A büntetések részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza:

Ha egy csapat a versenynaptárban rögzített mérkőzésen nem jelenik meg, és előzetesen nem
kért  és  nem kapott  halasztást,  vagy a  játékvezető  döntése  ellenére  nem áll  ki,  illetőleg  a
megkezdett  mérkőzésen  levonul,  és  a  játékvezetői  figyelmeztetés  ellenére  a  mérkőzést
folytatni nem hajlandó, minden esetben kizárásra kerül az adott sorozat küzdelmeiből.

A  MAFSZ  FEB  fegyelmi  szabályzatának  3.5.  pontja  szerint  sportfegyelmi  eljárást  kell
lefolytatni  a  sportszervezettel  szemben,  ha  a  MAFSZ  alapszabályában,  illetve  más
szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi

A  MAFSZ  FEB  fegyelmi  szabályzatának  3.6.  pontja  szerint a  MAFSZ  a  sportfegyelmi
eljárást tagjaival, illetve az általa kiírt vagy szervezett versenyen(versenyrendszerben) részt
vevő sportszervezettel szemben folytathatja le.

A MAFSZ FEB fegyelmi  szabályzatának  4.  pontja  szerint  a  fegyelmi  büntetést  úgy kell
kiszabni,  hogy  igazodjon  a  fegyelmi  vétség  tárgyi  súlyához,  az  elkövető  vétkességének
fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

Budapest, 2020. október 21.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)
Készült: 3 példányban

1) Miskolc Renegátok AFSE (e-mail)
2) MAFSZ Operatív vezető (e-mail)
3) MAFSZ Irattár
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