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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
9 hetes eltiltással sújtja.
Az MRgSZ Fegyelmi Bizottsága Jámbor Attilát, az Esztergomi Vitézek RAFC játékosát fegyelmi
vétség elkövetése miatt az MRgSZ versenynaptárában lévő valamennyi mérkőzésre vonatkozóan
8 hetes eltiltással sújtja.
Az MRgSZ Fegyelmi Bizottsága Charly Lacoume-ot, az Exiles játékosát fegyelmi vétség
elkövetése miatt az MRgSZ versenynaptárában lévő valamennyi mérkőzésre vonatkozóan
6 hetes eltiltással sújtja.
A vétkes versenyzők eltiltása a határozathozatal napján (2016. május 17.) kezdődik. 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
2016. május 7-én, szombaton, Exiles - Esztergom meccset rendeztek az Extraligában.
A második félidő 34. percében egy nyílt tolongás játékszituációban Charly Lacoume, az Exiles
játékosa szabálytalanul átnyúlt a nyílt tolongáson. Koller Zoltán, az Esztergom játékosa áthúzta a
szabálytalankodó fővárosi rögbist, felállt vele, majd a földhöz vágta. Az eset miatt nyomban
verekedés tört ki, melyet követően
– Koller Zoltánt sérülést okozó fejre (arcra) mért rúgás és ütés,
– Charly Lacoume-ot sérülést okozó fejre mért rúgás és ütés,
– Jámbor Attilát (Esztergom) fejre mért ütés miatt
a játékvezető piros lappal kizárta a mérkőzésről.
A játékvezető jelentésében megemlíti, hogy a verekedéshez számos pályán lévő játékos és
cserejátékos is csatlakozott, de senkit nem nevezett meg, mint lehetséges további fegyelmi
vétkest. Videofelvétel nem készült a meccsről, illetve további rendezési szabálytalanságok is
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voltak, melyek miatt a Versenybizottság is vizsgálja a történteket.
Az Esztergom észrevételt juttatott el a Fegyelmi Bizottsághoz és a Versenybizottsághoz. Ebben
cáfolják a játékvezető megállapításait: szerintük Koller pusztán csak a szabálytalankodó Exiles
rögbist takarította el a nyílt tolongásból, melynek során mindketten a földre kerültek. Ott ellenfele
megrúgta, megütötte az esztergomi játékost, melyek következtében Koller vérző homloksérülést
szenvedett. Az írás szerint Koller csak magát védte.
Az észrevétel szóvá teszi az Exiles cserejátékosok, illetve a mérkőzésre be nem nevezett,
sportruházatot nem viselő Exiles játékosok szerepét, akik a pályán kívülről csatlakoztak a
verekedéshez. Az észrevételhez két fotót csatoltak, melyeken a verekedés két szituációja látható,
de senkit nem neveztek meg a fotón látható személyek közül.
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 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 és az esztergomi klub kommentárja alapján döntött.
A Fegyelmi Bizottság nem fogadta el az Esztergom cáfolatát és a játékvezető jelentésében
foglaltakat minősítette perdöntőnek. Koller Zoltán 2015. októberében, Jámbor Attila 2015.
márciusában követett el eltiltással járó fegyelmi vétséget, s mint visszaesőkkel szemben, a
Fegyelmi Bizottság a középmértéknél súlyosabb mértékben határozta meg újabb eltiltásukat.
A Fegyelmi Bizottság ezzel szemben Charly Lacoume javára árta, hogy korábban nem állt fegyelmi
eljárás hatálya alatt.
A Fegyelmi Bizottság a videofelvétel hiánya és az írásbeli bizonyítékok elégtelensége miatt
más sportolókat, sportszakembereket nem vont eljárás alá.
A Versenybizottság a mérkőzés megrendezésének körülményeit vizsgálja. A Fegyelmi
Bizottság megfelelő kezdeményezés alapján kész további fegyelmi eljárást lefolytatni a
mérkőzéssel és különösen a verekedéssel kapcsolatban.
A döntés meghozatalában részt vettek: dr. Fogarasi Gábor a Fegyelmi Bizottság elnöke és dr.
Csontos Barna.
Budapest, 2016. május 17.
dr. Fogarasi Gábor sk.
a Fegyelmi Bizottság elnöke
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