
 

MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG 

VERSENYBIZOTTSÁG 

2021/004. (VI.02) számú határozata 

 

 
 

 
A 2021. évi Divízió I. versenynaptárral kapcsolatban az alábbi 
 

határozatot hozta: 

 
• A 2021. 05. 23-ára meghirdetett Eger Heroes – Dabas Sparks felnőtt férfi Divízió I. osztályú amerikai 

futball mérkőzés 2021.06.27-én kerül megrendezésre Egerben. 

A 005-2021 számú bírói jegyzőkönyv alapján a mérkőzés napján a pálya alkalmatlan volt a játékra. A 

játékvezetők a rendező csapatot és a pálya gondnokát a játékvezetők megkérték a gödrök 

betömésére. A pálya újbóli ellenőrzésénél, a játékvezetők alkalmasnak találták a pályát a játékra, de 

közben eleredt az eső. A pályán betömött gödrök az eső miatt azonnal kifordultak és a pálya 

vonalazása is rohamosan romlott. Ezért a játékvezetők alkalmatlannak találták a pályát a mérkőzés 

lejátszására.  

• A mérkőzés megrendezésének, a Verseny Bizottság által meghatározott új időpontjára Dabas 

Sparks csapatának utazási költségét (max. 180.000 Ft) a Dabas Sparks és az Eger Heroes közösön 

kötelesek vállalni (50-50%-ban). 

A mérkőzés pótlása nem történhet a Szihalmi pályán és ameddig arra engedélyt nem ad a MAFSZ 

VB, MAFSZ által kiírt mérkőzés nem bonyolítható le a pályán.  
 

INDOKLÁS 

 

A hazai csapatnak fel kellett volna mérnie a pályát a mérkőzés előtt, ezt nem tette meg és nem 

értesítette az ellenfelet a pálya alkalmatlan állapotáról. A hazai csapat akkor jár el „jóhiszeműen”, 

ha minimum 5 órával a mérkőzés előtt értesíti a vendég csapatot és a JB-t a pálya állapotáról. 

 

 

Igennel szavazók: 3 

Nemmel szavazók: 0. 

Tartózkodók: 0. 

 
Jelen határozat elleni jogorvoslat, a szövetség alapszabályában foglaltak szerint kérelmezhető, 

méltányossági kérdéskörben a Versenybizottság jár el. 

 

 

 

Kelt, Budapesten 2021. június. 02. napján       

 

MAFSZ VB nevében 

 
          Horváth Péter VB tag 



 

 

MAFSZ Játékvezetői Bizottság     Jelentés szám: 005-2021 
 

 
Játékvezetői jelentés amerikai football mérkőzésen pálya alkalmatlanságról 

 
 
 
Mérkőzés száma: 21-211   Helyszín: Szihalom, Sportpálya 
Időpont: 2021.05.23 
Hazai csapat: Eger heroes   Vendég csapat: Dabas Sparks 
Referee: Ragályi Balázs 
 
 
MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja:Versenyszabályzat 54. pont 
 
 
Esemény leírása: 

A mérkőzés helyszíneként kijelölt Szihalom, Sportpályát a mérkőzés előtt 1,5 órával a 

játékvezetők megvizsgálták és megállapítottuk, hogy a MAFSZ Versenyszabályzat 54-dik 

pontjának nem felel meg, mert olyan állapotú a pálya talaja, amely a játékosok testi épségét 

veszélyezteti (sok volt a fűben rejtett gödör, amely bokatöréses sérüléssel fenyegetett). Az 

érintett terület nagyjából az egyik 30 yardos és a gólvonal között volt, kb. a pálya közepétől az 

egyik oldalvonalig. A rendező csapatot és a pálya gondnokát megkértük a gödrök betömésére. 

 

Amikor 14:15-kor újra ellenőriztük a pályát, azt alkalmasnak találtuk a játékra, de közben 

eleredt az eső. 14:30 tartottunk egy megbeszélést a vezetőedzőkkel, és újra ellenőriztük a 

pályát. A betömött gödrök sajnos az eső miatt azonnal kifordultak és a pálya vonalazása is 

rohamosan romlott. A hazai csapat mindezek ellenére játszani akart, de a vendég csapat nem 

vállalta a játékot. Végül úgy döntöttem, hogy a pálya alkalmatlan, a mérkőzést nem játszuk le. 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a MAFSZ által 2009.03.04-én elfogadott "MAFSZ 

versenysorozatok mérkőzéseihez a pálya minősítés és hitelesítés szabályai" szerint (amely 

egyébként még Divízió I, II és III-ról rendelkezik, feltételezve, hogy a jelenlegi Divízió I a 

szabályzat szerinti Divízió II-nek felel meg) Divízió II-es mérkőzést csak MLSZ IV-es 

minősítésű pályán lehet rendezni, vagy a MAFSZ-nak kell hitelesíteni a pályát. A Szihalom 

Sportpálya helyszínnek MAFSZ V. osztályú minősítése van és külön MAFSZ hitelesítésről 

nincs tudomásunk. 

Csatolmány: 1 darab fénykép a pálya MLSZ minősítéséről 
 
 
 
Dátum: Budapest, 2021. május 25. 
 
 
 
 
________________________ 
Mérkőzés referee aláírása 
 

 

http://mafsz.org/wp-content/uploads/2014/06/Versenyszab%C3%A1lyzat5.pdf
http://mafsz.org/wp-content/uploads/2014/06/2009.03.04.-P%C3%A1lya-min%C5%91s%C3%ADt%C3%A9si-%C3%A9s-hiteles%C3%ADt%C3%A9si-szab%C3%A1lyok-2009..doc
http://mafsz.org/wp-content/uploads/2014/06/2009.03.04.-P%C3%A1lya-min%C5%91s%C3%ADt%C3%A9si-%C3%A9s-hiteles%C3%ADt%C3%A9si-szab%C3%A1lyok-2009..doc

