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MEGYEI I. OSZTÁLY
FEGYELMI HATÁROZATOK
1-78/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Kaszás Krisztián – 687706 – Tamási 2009 FC labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
2017. november. 15.-től – 2017. november. 22.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

1-79/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Bogdán Benjámin – 687706 – Tamási 2009 FC labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
2017. november. 15.-től – 2017. november. 22.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

1-80/2017/2018. sz.
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Berta Gergő – 309471 – Kakasd SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
2017. november. 15.-től – 2017. november. 22.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK
35 – 2017-/-2018. VB. számú
HATÁROZAT
A Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a Nagymányoki SE óvásának helyt ad
és az MLSZ Versenyszabályzat 45. §. (1) bekezdése a./ pontja, valamint a VSZ. 45.§. ( 4 ) bek. b)1.
pontjában foglaltak alapján
a 2017. október. 21.-én. lejátszott Bonyhád VLC – Nagymányoki SE Megyei I. o. felnőtt bajnoki mérkőzés pályán elért eredményét törli és a mérkőzés 3 pontját, 3:0 eredménnyel a vétlen Nagymányoki
SE csapata javára írja,
egyidejűleg a Versenyszabályzat 45.§. ( 3 ) bekezdése értelmében a 10.000.- Ft – azaz Tízezer forint óvási díj Nagymányoki SE részére történő visszatérítését elrendeli.

A határozat ellen a Versenyszabályzat 54.§. /1/, /3/, /4/, /5/, valamint a /8/ bekezdése, határozat igazolt megküldésétől számított – 8 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet két példányban a Versenybizottsághoz kell benyújtani.
INDOKLÁS

A Nagymányoki SE óvást nyújtott be a 2017. október 21.-én lejátszott Bonyhád VLC –
Nagymányoki SE Megyei I. o. felnőtt bajnoki mérkőzés eredménye ellen, melyben közölte,
hogy a mérkőzésen az ellenfél csapatában – csereként - Forrai Péter – 416736 – jogosulatlanul
szerepelt.
A mérkőzés jegyzőkönyve szerint a 39. percben Tolnai Szabolcs bonyhádi játékos helyett
Kertész Dávid cseréjére került sor, holott a valóságban Forrai Péter lépett pályára.
A Nagymányoki SE az óvását a Versenyszabályzat. ide vonatkozó rendelkezései értelmében a
megadott határidőn belül benyújtotta, óvási díjat szintén határidőn belül befizette.
Az óvás versenybizottsági tárgyalására – idézésre – megjelent a Nagymányoki SE, a Bonyhád
VLC képviselője és a mérkőzés játékvezetője is.
A Bonyhád VLC képviselője – Apaczeller Ervin – elmondta, hogy a mérkőzés előtt kiderült,
hogy a jegyzőkönyvben már szereplő Kertész Dávid – 133528 – nem tud pályára lépni, ezért
kérte a mérkőzés játékvezetőjét, hogy legyen szíves cserélje ki Forrai Péter – 416736 – játékosra.
A játékvezető megígérte ugyan, hogy kicseréli a két játékos adatait a jegyzőkönyvben, azonban ez nem történt meg.

A Bonyhád VLC képviselője a tárgyaláson elmondta még, hogy hibát követett el, amikor nem
nézte meg a mérkőzés előtt, hogy a „csere” megtörtént-e.
A mérkőzés játékvezetője a tárgyaláson elismerte, valóban megkérte őt a bonyhádi technikai
vezető a játékosok adatainak cseréjére, de ő ezt elfelejtette a digitális jegyzőkönyvben átvezetni.
A részére átadott versenyigazolványok közül ugyan kivette Kertész Dávidét és oda már Forrai
Péterét helyezte el, ezért az igazoltatásnál a hiba nem került felszínre, ugyanis a jegyzőkönyv
kinyomtatott példányát nem tudta kivinni, mert állítása szerint a nyomtató nem működött.
Az óvásban foglaltak vizsgálata során megállapítást nyert még, hogy a bonyhádi csapat a
mérkőzést követően sem és az azt követő napokban sem kérte az adatok módosítását, holott
erre a Versenyszabályzat 38.§. (1) bekezdés b./ pontja alapján – a mérkőzést követő 3 napon
belül - lehetőségük lett volna.
Mivel a Nagymányoki SE óvásának benyújtásakor Forrai Péter nem szerepelt a mérkőzés
jegyzőkönyvében, ezért az MLSZ Versenyszabályzata 15.§. (1) a. pontja értelmében Forrai
Péter – 416736 - jogosulatlanul szerepelt a bonyhádi csapatban.
A fentiek alapján az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a Nagymányoki SE
óvását jogosnak ítélte, ezért a határozati részben foglaltaknak megfelelően hozta meg döntését.
Szekszárd, 2017. november. 14.
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