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Tárgy: VB-Bacs 2019-20/011 határozat 
 

HATÁROZAT 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a Dunaharasztiban, 2019. október 13-án 18:00 
órától lejátszott Dunaharaszti MTK - Üllői VKSK NB II férfi felnőtt-Dél bajnoki mérkőzéssel kapcsolatban a 
Dunaharaszti MTK egyesületének 2019. október 15-én kelt 
 

óvását elutasítja 

 
és a mérkőzés végeredményét a pályán elért eredménnyel (25-26) igazolja. 
 
Indoklás: 
A Dunaharaszti MTK óvásában a 27. percben történt eseményeket sérelmezte, miszerint a 10-es számú 
vendégjátékos egy ellene elkövetett szabálytalanság miatt a földön maradt. A játékvezetők 7 méteres dobást 
ítéltek, progresszív büntetés nélkül. A játékost megkérdezve, time out után nem adtak jelt a cserehelyen 
lévőknek az ápolás miatti pályára lépéshez. Ennek ellenére a kispadtól két hivatalos személy is a játékoshoz 
ment, akit a pályán ápoltak is. A másodiknak érkező Szilágyi Pétert sárga lapos figyelmeztetéssel büntették. Az 
így ápolt játékos ezek után a pályán maradt. 
A Versenybizottság az ügyben kikérte a Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottságának (MKSZ JAB) 
állásfoglalását. Az MKSZ JAB állásfoglalása szerint a játékos nem tekinthető ápolt játékosnak, mivel a sérült 
játékoshoz a segítők belépését engedélyező játékvezetői karjelzés nem volt, így rá az úgynevezett “három 
támadásos” szabály sem vonatkozik.  
Az engedély nélkül pályára lépő hivatalos személyek esetében a megfelelő progresszív büntetés ugyan 
elmaradt, azonban mind az MKSZ JAB, mind a Versenybizottság úgy ítéli meg, hogy az első félidő 27. percében 
történt események a mérkőzés végeredményét döntően és bizonyíthatóan nem befolyásolták. 
 
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
Versenybizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül.  A fellebbezést a 
Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságához kell címezni. 
 
A Versenybizottság a Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 2019-2020. évi II. osztály Versenykiírása 
11.1 és 11.2 pontja, valamint „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv 12. Szabály 4. § d) és 5. § d) 
pontjainak figyelembevételével járt el. 
 
Kecskemét, 2019. október 18. 
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