
Iktatószám: 005-FEB/2021

Tárgy: Fegyelmi határozat Péter Csaba (Fehérvár Enthroners) segédedző 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 2
azaz  két  junior  mérkőzésről  való  eltiltás  szankciót  alkalmaz  Péter  Csaba (Fehérvár
Enthroners) segédedzővel szemben.

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 2020. 11. 08. napján, a junior U19-es osztályú amerikai futball bajnokság, GFA Cowbells
Juniors – Fehérvár Enthroners Juniors alapszakasz mérkőzésen Péter Csaba segédedző több
sportszerűtlen cselekedetet követett el.

A  csatolt  003-2020.  számú  játékvezetői  jelentés  szerint,  a  segédedzőt  a  második
szabálytalanságot követően kizárásra került.

//Fax: fegyelmi@mafsz.org



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  edző a mérkőzések napján sem szervezőként, sem nézőként, sem egyéb minőségben
nem  tartózkodhat  a  mérkőzés  lebonyolításának  a  helyszínén,  a  sportlétesítmény  1  km-es
körzetében! 

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, 2021. március 08.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés

Készült: 5 példányban

Erről értesülnek:
1) Péter Csaba (e-mail/az egyesületén keresztül)
2) Fehérvár Enthroners Spor (email)
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
4) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
5) MAFSZ Irattár



Melléklet:

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 003-2020

Játékvezetői jelentés, amerikai futball mérkőzésen történt szabálytalanságról

Mérkőzés száma: 20-408 Helyszín: Dunakeszi Magyarság Sporttelep

Időpont: 2020.11.08.

Hazai: GFA Cowbells Juniors Vendég: Fehérvár Enthroners Juniors

Referee: Pribil András

Megszegett szabály pontjai: Szabály 9.2.1. és 9.2.3.7 / 9.2.1.a.1 és 9.2.6.a
A mérkőzés során Péter Csaba, a Fehérvár Enthroners Juniors segédedzője több, sorozatban
elkövetett unsportsmanlike szabálytalanságot követett el. A második ilyen szabálytalanság után
a szabály 9.2.6.a pontja után kizárásra került. A kizáráshoz vezető szabálytalanság végrehajtása
közben Péter Csaba újabb unsportsmanlike szabálytalanságot követett el.

Az 1. szabálytalanság leírása:
A  mérkőzés  2  negyedének  végén  (negyedből  elteltidő  11:40-kor)  a  GFA  Cowbells
irányítójának  egy  oldalvonal  irányába  dobott  passzát  elkapni  próbáló  játékos  a  Fehérvár
Enthroners segédedzőjének,  Péter Csabának futott.  A segédedző elhagyta a csapata számára
kijelölt edzői területet és az abba az irányba tartó labdát szerette volna elkapni, figyelmen kívül
hagyva, hogy egy játékos megpróbálja azt elkapni és az edzői területen kívül, a pálya mellett
közvetlenül húzódó játékvezetőknek fenntartott zónában összeütköztek. Ezt a cselekedetet Tar
János line judge sportszerűtlen cselekedetnek minősítette, mivel a segédedző figyelmen kívül
hagyta,  hogy azért  a labdáért  érkezik egy játékos és egyáltalán nem törekedett  arra, hogy a
kontaktust elkerülje az ellenfél játékosával.

Az 2. szabálytalanság leírása:
A  fent  megítélt  szabálytalanság  végrehajtása  közben  Péter  Csaba  újabb  unsportsmanlike
conduct szabálytalanságot követett el. A fent említett események után (álló mérkőzésóránál, 2.
negyed,  11:40)  a  segédedző  teátrális,  mások  számára  is  jól  hallható  gúnyos,  becsmérlő
nevetéssel kinevette a játékvezetőket a döntésük miatt. Ilyen cselekedetet többször is elkövetett,
amit az oldalvonalon tartózkodó Gelencsér Gábor fieldjudge és Tar János line judge többször
figyelmen  kívül  hagyott.  Tar  János  a  segédedző  sokadik  ilyen  megnyilvánulását
sportszerűtlennek  minősítette,  és  továbbra  is  álló  mérkőzésóránál,  a  2.  negyed  11:40  perc
elteltével  a  második  unsportsman  like  szabálytalanságot  is  bedobta  és  ezzel  Péter  Csaba
kizárásra került.

A 3. szabálytalanság leírása:
A  mérkőzés  2  negyedében  11:40-kor  2db  unsportmanlike  conduct  szabálytalanság  miatt
kiállított  Péter  Csaba segédedző miközben hagyta  el  a  pályát  tisztán,  mások számára is  jól
érthetően  a  Szopjátok  ki  a  faszomat!"  felszólítást  tette.  Mely  megnyilvánulásra  Gelencsér
Gábor field judge és Tar János line judge szintén unsportsmanlike conduct cselekedet miatt
zászlót dobott.




