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U-16. korosztály
Déli csoport
FEGYELMI HATÁROZATOK
4-30 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB megállapította, hogy Tárnok Zoltán / sportszakember / Dombóvári FE elnöke
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (2) bekezdés 2/a, 2/b, 2/f, .pontjában meghatározott fegyelmi
vétséget elkövette, ezért a Fegyelmi Bizottság - az MLSZ Versenyszabályzata 12.§. 1./e. pontjában
foglaltak figyelembevételével – az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 9.§. (2) bek. c/3.pontja alapján
2017. november 29.-től – 2020. június. 30.-ig minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.
A határozat ellen a FSZ. 57. §.-a (1), (2), (3), (5), bekezdése értelmében a határozat kézbesítésétől számított
15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani.

INDOKLÁS
A 2017. október. 17.-én megrendezett Róna FE – Kaposvölgye ULE MLSZ U-15. II. o. Dél – Nyugati
csoport bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Dombóvári FE jogosulatlanul szerepeltetett játékost a csapatában, melyet a mérkőzés játékvezetője a mérkőzés végén feltárt. Ugyanakkor a hazai csapat igazoltatásakor kiderült, hogy Stier Máté igazolásán Vadász Márió Attila fényképe szerepel és a játékos elismerte, hogy ő nem Stier Máté a jegyzőkönyvben ténylegesen szereplő játékos.
Ezen kívül a dombóvári csapat még egy játékost kívánt jogosulatlanul pályára küldeni, melyet a játékvezető megakadályozott. A játékvezetői jelentés szerint Tar Dávid versenyigazolványának felhasználásával Bertók Norbertet kívánták jogosulatlanul szerepeltetni, azonban a játékvezető személyesen
ismerte a játékosokat, így erre nem kerülhetett sor.
A mérkőzés játékvezetője közölte a tényeket a dombóvári csapat edzőjével, aki a fenti játékosokat a
digitális jegyzőkönyvben kivette a csapat összeállításából.

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a 305/2017. (10.30.) VB. számú határozatával a játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt a Dombóvári Focisuli Egyesület MLSZ U-15. II. o.
Dél-Nyugati csoportjában szerpelő csapatának évi összeredményéből – az MLSZ Versenyszabályzata
45.§. (5) bek. c./2. pontja szerint 1 /egy/ büntetőpontot levont.
A Versenybizottságunk hivatalból történő eljárás keretében megállapította, hogy a Megyei U-16. korosztályú bajnokságban Stier Máté labdarúgó – az MLSZ Versenyszabályzata 15.§. (1) bekezdés c./2.
pontja értelmében – 4 bajnoki mérkőzésen jogosulatlanul szerepelt, ezért a 34/2017-2018. VB. számú
határozatával a Dombóvári FE Megyei U-16. korosztályú csapatának évi összeredményéből 16.
büntetőpontot levont.
Az MLSZ Versenyszabályzata 12. §. (1) bekezdés e./ pontja értelmében a sportszervezet a felelős
azért, hogy a mérkőzésen csak játékjogosultsággal rendelkező játékos szerepelhessen.
A Dombóvári FE a fentiek szerint ezt vétkesen megszegte, ezért indítottunk fegyelmi eljárást a sportszervezet vezetője és az ominózus mérkőzéseken közreműködő edzők ellen.
A Fegyelmi Bizottság Elnöke 2017. november 15.- i fegyelmi tárgyalásra megidézte a Tárnok Zoltánt,
a sportszervezet elnökét és Právics Attila edzőt. A fegyelmi tárgyaláson csak Právics Attila jelent meg,
ezért a FB. elnöke 2017. november. 22.-ére újabb fegyelmi tárgyalást tűzött ki.
A fegyelmi tárgyaláson megjelent a sportszervezet elnöke, valamint az érintett edzők.
Tárnok Zoltán a november 22.i tárgyaláson elvállalta a történtekért a felelősségét, mint a Dombóvári
FE elnöke.
A fegyelmi tárgyaláson bebizonyosodott az ominózus mérkőzéseken közreműködő edzők felelőssége
is, melyeket el is vállaltak.
A Fegyelmi Bizottság súlyosbító körülményként ítélte meg, hogy mindez egy kimondottan utánpótlásneveléssel foglalkozó sportszervezetnél történt.
A fentiek alapos mérlegelése után hozta meg döntését a Fegyelmi Bizottság.
Szekszárd, 2017. november. 29.

Mercsényi Gyula sk.
Fegyelmi Bizottság elnöke

Földesi Gyula sk.
Fegyelmi Bizottsági tag

Arató Árpád
Fegyelmi Bizottsági tag

Bogos Márton sk.
Fegyelmi Bizottsági tag

4-32 -/- 2017/2018. FB. számú
HATÁROZAT
A FB megállapította, hogy Pálinkó Norbert / sportszakember / Dombóvári FE
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (2) bekezdés 2/a, 2/b, 2/d, 2/f, .pontjában meghatározott fegyelmi
vétséget elkövette, ezért a Fegyelmi Bizottság - az MLSZ Versenyszabályzata 12.§. 1./e. pontjában
foglaltak figyelembevételével – az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 24.§. (2) bek. 2./d.pontja alapján
2017. november 29.-től – 2018. június. 30.-ig minden labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől eltiltja.
A határozat ellen a FSZ. 57. §.-a (1), (2), (3), (5), bekezdése értelmében a határozat kézbesítésétől számított
15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani.

INDOKLÁS
A 2017. október. 17.-én megrendezett Róna FE – Kaposvölgye ULE MLSZ U-15. II. o. Dél – Nyugati
csoport bajnoki labdarúgó mérkőzésen a Dombóvári FE jogosulatlanul szerepeltetett játékost a csapatában, melyet a mérkőzés játékvezetője a mérkőzés végén feltárt. Ugyanakkor a hazai csapat igazoltatásakor kiderült, hogy Stier Máté igazolásán Vadász Márió Attila fényképe szerepel és a játékos elismerte, hogy ő nem Stier Máté a jegyzőkönyvben ténylegesen szereplő játékos.
A Versenybizottságunk hivatalból történő eljárás keretében megállapította, hogy a Megyei U-16. korosztályú bajnokságban Stier Máté labdarúgó – az MLSZ Versenyszabályzata 15.§. (1) bekezdés c./2.
pontja értelmében – 4 bajnoki mérkőzésen jogosulatlanul szerepelt, ezért a 34/2017-2018. VB. számú
határozatával a Dombóvári FE Megyei U-16. korosztályú csapatának évi összeredményéből 16.
büntetőpontot levont.
Az MLSZ Versenyszabályzata 12. §. (1) bekezdés e./ pontja értelmében a sportszervezet a felelős
azért, hogy a mérkőzésen csak játékjogosultsággal rendelkező játékos szerepelhessen.
Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni az ellen a sportvezető ellen, aki játékjogosultsággal nem rendelkező labdarúgót szándékosan szerepeltet.
Ennek megfelelően indítottunk fegyelmi eljárást az érintett edzők ellen is.
A Fegyelmi Bizottság Elnöke 2017. november 15.- i fegyelmi tárgyalásra megidézte a Tárnok Zoltánt,
a sportszervezet elnökét és Právics Attila edzőt. A fegyelmi tárgyaláson csak Právics Attila jelent meg,
ezért a FB. elnöke 2017. november. 22.-ére újabb fegyelmi tárgyalást tűzött ki.
A fegyelmi tárgyaláson megjelent a sportszervezet elnöke, valamint az érintett edzők köztük Pálinkó
Norbert is.

A fegyelmi tárgyaláson a Dombóvári FE a Megyei U-16. korosztályú bajnokságában szereplő csapat
edzője, Pálinkó Norbert elmondta, hogy súlyos létszámgondokkal küzd az egyesületük, ezért próbálták
meg a Stier Mátét szerepeltetni jogosulatlan, melyért természetesen felelősnek érzi magát és elismerte,
hogy nagyot hibázott.
A Fegyelmi Bizottság súlyosbító körülményként értékelte, hogy mindez egy kimondottan utánpótlásneveléssel foglalkozó sportszervezetnél történt.
A fentiek alapján hozta meg döntését a Fegyelmi Bizottság.
Szekszárd, 2017. november. 29.

Mercsényi Gyula sk.
Fegyelmi Bizottság elnöke

Földesi Gyula sk.
Fegyelmi Bizottsági tag

Arató Árpád
Fegyelmi Bizottsági tag

Bogos Márton sk.
Fegyelmi Bizottsági tag

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
Szekszárd, 2017. november. .30.

Készítette:

Szilágyi Dezső sk
bizottsági titkár

Krausz Márton sk.
Igazgató

