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FEGYELMI HATÁROZAT
A Magyar Rögbi Szövetség (MRgSZ) Fegyelmi Bizottsága
Joel Jimenez-t, az Esztergomi Vitézek RAFC játékosát
fegyelmi vétség elkövetése miatt az MRgSZ versenynaptárában lévő valamennyi mérkőzésre
vonatkozóan
6 hetes eltiltással sújtja.
Az eltiltás kezdete és vége:
Joel Jimenez eltiltása a határozathozatal napján (2015. november 13.) kezdődik és annak első fele
a 2015/16-os idény őszi szezonjának végén, 2015. november 29-én, vasárnap telik le.
A vétkes eltiltásának második fele a 2015/16-os idény tavaszi szezonjának első három hetében
folytatódik és a harmadik hét utolsó napján telik le.
Az eltiltás időszakában a vétkes versenyzőt sportegyesülete mérkőzésre nem nevezheti.
E döntéssel szemben a játékos vagy a sportegyesülete a közléstől számított 15 napon belül
fellebbezést terjeszthet elő. A fellebbezést a fegyelmibizottsag@rugby.hu e-mail címre elküldött
levélben kell benyújtani. A fellebbezési díj 40000 forint. A befizetésről szóló bizonylat másolatát a
fellebbezéshez csatolni kell. A fellebbezési díj meg nem fizetése a fellebbezést érvénytelenné
teszi.
INDOKOLÁS
2015. november 7-én, a KARC – Esztergomi Vitézek RAFC extraliga mérkőzés 53. percében Joel
Jimenez-t, a vendégek játékosát a játékvezető piros lappal kizárta.
A játékvezető jelentése szerint a vétkes játékos fejberúgta ellenfelét, aminek következtében a
sértettet orrvérzéssel le kellett cserélni. A játékvezető enyhítő körülményként megemlíti, hogy a
vétkest a rúgás előtt hátulról meglökték.
Az MRgSZ Fegyelmi Szabályzata szerint az ellenfél megrúgása fegyelmi vétség eltiltással
büntetendő, 4 hét és 12 hét közötti tartományban. A büntetés kiszabásakor a középmértéket kell
alapul venni, ez 8 hét. Kirívóan súlyos esetben a büntetés-tartományból ki lehet lépni. Ilyenkor a
büntetés maximuma akár 52 hét eltiltás is lehet.
A Fegyelmi Bizottság a játékvezető jelentése alapján döntött. Súlyosító körülményként minősítettük
az okozott vérző sérülést, enyhítő körülményként a játékvezető felhívását, miszerint a vétkest
meglökték hátulról a vétség elkövetése előtt. A Fegyelmi Bizottság a büntetés mértékét a
középmértéknél alacsonyabban határozta meg, különös figyelemmel az extraliga idénybeli
lebonyolítási rendjére.
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A döntés meghozatalában részt vettek: dr. Fogarasi Gábor a Fegyelmi Bizottság elnöke, dr.
Csontos Barna a Fegyelmi Bizottság tagja.
Budapest, 2015. november 13.
dr. Fogarasi Gábor sk.
a Fegyelmi Bizottság elnöke
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