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FEGYELMI HATÁROZAT
A Magyar Rögbi Szövetség (MRgSZ) Fegyelmi Bizottsága Máthé Zoltánt, a SZVISE Battai
Bulldogok Rögbi Klub játékosát fegyelmi vétség elkövetése miatt az MRgSZ versenynaptárában
lévő valamennyi mérkőzésre vonatkozóan
3 hetes eltiltással sújtja.
Máthé Zoltán eltiltása a határozathozatal napján (2015. október 21.) kezdődik és 2015. november
8-án, vasárnap 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. október 18-án, vasárnap, Fekete Sereg - Exiles II mérkőzést rendeztek az NB I-ben, a
másodosztályban. Máthé Zoltán, százhalombattai játékos az első félidő 37. percében megkapta
második sárga lapját, így a játékvezető piros lappal kizárta a mérkőzésről.
A játékvezető jelentése szerint a vétkes 'battai játékos első sárga lapját az őt szabálytalanul
akadályozó, lesen tartózkodó ellenfél szándékos megütése miatt kapta, a másodikat pedig nyílt
tolongáshoz vállal, veszélyes módon történő csatlakozás, berobbanás miatt.
A játékvezető megjegyzi, hogy a mérkőzés felfokozott hanglatban zajlott. A játékosok provokálták
egymást, nehezen tudta kordában tartani az indulatokat. Nem volt szakképzett asszisztense, aki a
háta mögött zajló eseményekről beszámolhatott volna neki.
Máthé Zoltán második sárga lapja előtt a játékvezető a sorozatos szabálytalanságok miatt
figyelmeztette a csapatokat, hogy a következőt azonnal 10 perces kizárással fogja büntetni. Máthé
Zoltán követte el a következő szabálytalanságot, amiért nyomban sárga, majd piros lapot kapott.
A játékvezető hozzáfűzi, hogy Máthé Zoltán második szabálytalansága önmagában nem érdemelt
volna végleges kizárást.
Az MRgSZ Fegyelmi Szabályzata szerint az ellenfél megütése ököllel fegyelmi vétség eltiltással
büntetendő, 2 hét és 8 hét közötti tartományban. A büntetés kiszabásakor a középmértéket kell
alapul venni, ez 5 hét. Kirívóan súlyos esetben a büntetés-tartományból ki lehet lépni. Ilyenkor a
büntetés maximuma akár 52 hét eltiltás is lehet.
Az MRgSZ Fegyelmi Szabályzata szerint a tolongáshoz történő veszélyes csatlakozás fegyelmi
vétség eltiltással büntetendő, 2 hét és 10 hét közötti tartományban. A büntetés kiszabásakor a
középmértéket kell alapul venni, ez 5 hét. Kirívóan súlyos esetben a büntetés-tartományból ki lehet
lépni. Ilyenkor a büntetés maximuma akár 52 hét eltiltás is lehet.
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A Fegyelmi Bizottság a játékvezető jelentése alapján döntött.
Figyelemmel a játékvezető kommentárjára, miszerint Máthé Zoltán második szabálytalansága
önmagában nem érdemelt piros lapot, továbbá a vétkes sportfegyelmi szempontból büntetlen
előéletére tekintettel a Fegyelmi Bizottság a középmértéknél kisebb eltiltást szabott ki.
A Fegyelmi Bizottság a 3 hét eltiltást elegendőnek tartja ahhoz, hogy a vétkes a jövőben
tartózkodjon sárga és piros lappal büntetendő szabálytalanság elkövetésétől.
A Fegyelmi Bizottság figyelmezteti Máthé Zoltánt, hogy újabb fegyelmi vétség elkövetése esetén, a
most meghozott döntés súlyosító körülményként kerül felszámításra.
A Fegyelmi Bizottság felhívja a Játékvezető Bizottság és az MRgSZ főtitkárának figyelmét a
játékvezető jelentésében szóvá tett hiányosságra. A Fegyelmi Bizottság úgy látja, hogy a
játékvezető kezelni tudta volna az indulatokat, ha szakképzett asszisztens segíti a munkáját.
A döntés meghozatalában részt vettek: dr. Fogarasi Gábor a Fegyelmi Bizottság elnöke, dr.
Csontos Barna és dr. Magyarovics Gyula a Fegyelmi Bizottság tagjai.
Budapest, 2015. október 21.
dr. Fogarasi Gábor sk.
a Fegyelmi Bizottság elnöke
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