
Iktatószám: 002-FEB/2022

Tárgy: Fegyelmi határozat Garajszki Gergő (Dabas Sparks) 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.) fegyelmi szabályzatának
6.1. pontja alapján a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron következő 2
azaz kettő mérkőzésről  való  eltiltás  szankciót  alkalmaz  Garajszki  Gergő (Dabas  Sparks
#28) versenyzővel 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 2022. 04. 09. napján, a felnőtt férfi Divízió II. osztályú amerikai futball bajnokság Dabas
Sparks –  Rebels  Oldboys  alapszakasz  mérkőzésen  Garajszki  Gergő  kirívóan  durva
cselekedetet követett el.

A  csatolt  2022-02.  számú  játékvezetői  jelentés  szerint,  a  versenyző  a  szabálytalanságot
követően azonnal 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 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 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 Elnökségének EH-2021-005 számú határozata alapján, amennyiben egy sportoló a
MAFSZ által szervezett versenyrendszerben valamelyik mérkőzésen eltiltást maga után vonó
cselekedetet követ el, és a MAFSZ FEB meghatározott számú mérkőzésre eltiltja a játékost,
akkor  az  adott  versenyző  kizárólag  az  adott  bajnokság  (divízió)  versenyrendszere
vonatkozásában kerülhet eltiltásra, azaz más bajnokságra (divízióra) – amennyiben az adott
sportolónak ott is van versenyzési joga – nem.

Budapest, 2022. április 20.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés

Készült: 5 példányban

Erről értesülnek:
1) Garajszki Gergő (e-mail, az egyesületén keresztül)
2) Sparks Amerikai Futball Club Sportegyesület (e-mail)
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
4) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
5) MAFSZ Irattár



Melléklet:

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 2022-02

Játékvezetői jelentés, amerikai futball mérkőzésen történt szabálytalanságról

Mérkőzés száma: 23-305 Helyszín: Dabasi OBO Aréna

Időpont: 2022.04.09.

Hazai: Dabas Sparks Vendég: Rebels Oldboys

Referee: Harangi Zsolt

Megszegett szabálypontja: 9.5.1.a

MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja

Szabálytalanság leírása:

A fent említett mérkőzés 4. negyedében, 5:03 hátralévő időnél a Dabas Sparks 28-as számú
játékosa (Garajszki Gergő) egy nyilvánvalóan szabálytalan, a játékhoz semmilyen módon nem
való mozdulattal  földre vitt  egy Rebels  játékost,  majd a földön fekve ütlegelni  kezdte.  A
szabálytalanság  élőlabdánál,  játék  közben  kezdődött,  de  a  labda  halottá  válása  után  sem
hagyta abba a cselekedetet. Az Umpire zászlót dobott, a játékos a szabályok szerint azonnal
kizárta magát a meccs további részéből.

Szabály 9-5-1. SZAKASZ: a: PARAGRAFUS: Verekedés

A mérkőzés előtt, alatt,  vagy a mérkőzés után, beleértve a félidei szünet időtartamát is, az
egyenruhában  lévő  kerettagok  vagy  edzők  nem  vehetnek  részt  semmilyen  verekedésben
(Szabály 2-32-1). BÜNTETÉS: 15-yard büntetés. Halott-labda szabálytalanság esetén 15 yard
büntetés  a succeeding spot-ból.  B-csapat szabálytalansága esetén first  down is,  ha ez más
szabályba nem ütközik. Kizárás a mérkőzés további részéből.

A büntetést végrehajtottuk.

Budapest, 2022. április 20.


