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FEGYELMI HATÁROZAT
A Magyar Rögbi Szövetség (MRgSZ) Fegyelmi Bizottsága Koller Zoltánt, az Esztergomi Vitézek
RAFC játékosát fegyelmi vétség elkövetése miatt az MRgSZ versenynaptárában lévő valamennyi
mérkőzésre vonatkozóan
4 hetes eltiltással sújtja.
Koller Zoltán eltiltása a határozathozatal napján (2015. október 13.) 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 felleb bezést 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
Koller Zoltán esztergomi játékos piros lapot kapott az október 3-án megrendezett Szeged - Esztergom extraliga mérkőzés 28. percében. A kiállítás oka taposás és ütés volt. A játékvezető jelentése
több információt nem tartalmaz a kiállítással kapcsolatban.
Koller Zoltán írásbeli védekezést juttatott el a Fegyelmi Bizottsághoz. Kommentárjában a kiállítást
játékvezetői hibának minősíti, egyúttal kéri a méltányos döntést.
A Fegyelmi Bizottsághoz eljutott a mérkőzésről készített videofelvétel, melyen egy kameraállásból
látszik a kiállítást megalapozó szabálytalanság.
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 az ellenfél megtaposása fegyelmi vétség eltiltással büntetendő, 2 hét és 9 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.
A Fegyelmi Bizottság a játékvezető jelentése, a kiállított játékos kommentárja és a videofelvétel
alapján döntött.
A Fegyelmi Bizottságnak nem feladata megerősíteni vagy lerontani a játékvezető pályán megho zott döntését a fegyelmi eljárásban, így Koller Zoltán állítását, miszerint nem ütött és nem taposott,
nem fogadtuk el, és a rendelkező részbeni eltiltásról határoztunk. A videofelvétel nem tanúskodik
arról, hogy a játékvezető nyilvánvaló hibát követett volna el. A játékos méltányossági kérelmét vi szont figyelembe vettük és a középmértéknél alacsonyabban határoztuk meg az eltiltás időtartamát, Koller Zoltán tekintélye, sportfegyelmi szempontból büntetlen előélete és a sportág érdekében
közölt példás teljesítménye okán.
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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 13.
dr. Fogarasi Gábor sk.
a Fegyelmi Bizottság elnöke
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