
Iktatószám: 007-FEB/2021

Tárgy: Fegyelmi  határozat  Almási  Dénes  (Budapest  Titans  –  Jászberény  Wolverines)
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

HATÁROZAT

A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága
(továbbiakban FEB) (1097 Budapest, Gubacsi út 30/A., fszt. 009.) nem alkalmaz eltiltás vagy

egyéb további szankciót Almási Dénes (Budapest Titans #40 és #68) versenyzővel szemben

INDOKOLÁS
A 2021. 04. 25. napján, a felnőtt férfi Divízió I. osztályú amerikai futball bajnokság DEAC
Gladiators – Budapest Titans alapszakasz mérkőzésen Almási Dénes kirívóan sportszerűtlen
cselekedetet követett el. A csatolt 002-2021. számú játékvezetői jelentés szerint, a versenyző a
szabályok értelmében kizárásra került.

A  MAFSZ  FEB  az  esetet  megvizsgálta  és  álláspontja  szerint  nem  történt  kirívóan
sportszerűtlen cselekedet ezért nem alkalmaz eltiltást vagy egyéb további szankciót a nevezett
versenyzővel szemben.

A MAFSZ FEB 

Budapest, 2021. május 12.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés

Készült: 6 példányban

Erről értesülnek:
1) Almási Dénes (e-mail, az egyesületén keresztül)
2) Fekete Lovagok Sportegyesület (e-mail)
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
4) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
5) MAFSZ Irattár

//Fax: fegyelmi@mafsz.org



Melléklet:

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 002-2021

Játékvezetői jelentés, amerikai futball mérkőzésen történt szabálytalanságról

Mérkőzés száma: 21-206 Helyszín: DEAC Műfüves pálya

Időpont: 2021.04.25.

Hazai: DEAC Gladiators Vendég: Budapest Titans

Referee: Tar János Zsolt

Megszegett szabálypontja: 1-4-2-d

MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja

Szabálytalanság leírása:

Almási  Dénes  a  Budapest  Titans  játékosa  mérkőzés  elején  facecheck-en  jelezte,  hogy  a
rosteren  68-as  számmal  szerepel,  de 40-essel  fog játszani,  amit  Gál  Tamás  Field  Jude és
Bandi Zsolt Side Judge rögzített is a rostren. Jelen volt Tar János Zsolt Referee, aki az edzői
megbeszélésen  is  felhívta  a  vezető  edző  figyelmét,  hogy  mezcserénél  jeleznie  kell  a
játékosnak a referee-nek a mezcsere tényét. Mikor a játékos jelezte mez számozásának tényét,
a referee tájékoztatta őt és a vezető edzőt az új mezszám bejelentésének menetéről.

A fent nevezett játékos az egyik play után a csapatterületre menetel közben visszakérdezett a
QB irányába: „Mégegyszer?” Ekkor 68-as mezben hagyta el a pályát és elkezdte a mezcserét
a 40-esre. A 4. negyed 11:08 percében a játékos 40-es mezben pályára lépett, referee-t nem
tájékoztatta, majd beállt a formációba. Erre a referee zázslót dobott, mivel nem ez volt az első
mezcseréje, kirívóan vétkesnek találta, ezért szabályok értelmében kiállításra került






