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A B5cs-Kiskun Megyei K6zilabda Szovets6g VersenybizottsSga a NB II f6rfi feln6tt-D6l 12. fordul6j5ban
2020. febru6r 15. 18:00 6rakor SzSzhalombattdn lejdtszoll L9292 szdm( Szdzhalombattai KE - TFSE
m6rkdz6s kapcs5n a TFSE Sltal beny0jtott

6v5snak helyt ad, 6s a m6rk6z6s rijraj5tszirsirt rendeli el,

egyrittal rendelkezik a m6rk6z6s v6geredm6ny6nek megsemmis[t6s6r6l 6s az 6vdsi dij visszafizet6s6r6l.

A m6rkdz6s rendez6si kolts6gei a hazai csapatot, a vend6gcsapat rijraj5tszott m6rk6z6sen val6
megjelen6s6vel kapcsolatos kolts6gek a vend6gcsapatot, m[g a merkSz6s hivatalos szem6lyeivel
kapcsolatban felmerrilt kolts6gek a Magyar K6zilabda Szdvets6get terhelik.

Az els6fok0 hatSrozat ellen az 6rintett csapatok a k6zhezv6teltSl sz5mitott tS napon be[il B6cs-Kiskun
Megyei K6zilabda Sz6vets6g Fellebviteli BizottsSgdnak cimezve, a VersenybizottsSgnSl fellebbez6ssel
6lhetnek.

Indokliis:

A TFSE 6vds6ban arra hivatkozott, hogy a m6rkSz6sen 59:40-kor 30-29-es sz5zhalombattai vezet6sn6l a
jdt6kvezet6k a javukra h6tm6teres dobdst itt6ltek. Az lt6let meghozatala utdn 6szlelt6k, hogy a TFSE 18-
as szdmf j5t6kosa a p6lydn tart6zkodik annak ellen6re, hogy 6t 58:23-kor ki6llitott6k, azaz a ki6llitdsi ideje
m6g nem telt le. A jdt6kvezet6k ezutSn a h6tm6terest visszavontdk, a 18-as szdm[ jSt6kost ism6telten
kiSllitottdk 6s a Szdzhalombatta csapata johetett szabaddob6ssal a cserehelyr6l.

A Bdcs-Kiskun Megyei K6zilabda Szovets6g Versenybizottsdga az ljgyben a Magyar K6zilabda Szdvets6g
Jdt6kvezet6i Albizotts5g6nak (MKSZ JAB) SllSsfoglalSsdt k6rte, mert az 6vdshoz csatolt videofelv6telen az
lStszik, hogy a TFSE 18-as szdmri jdt6kosdval szemben szab5lytalankodnak g6lhelyzetben 6s ez6rt it6ltek
h6tm6teres dobdst a j6t6kvezet6k.

Az MKSZ JAB elnoke, Herczeg P6ter Sltal k6szitett 6s szovets6gi.inkhoz eljuttatott Sllssfoglalss ,,A
kdzilabdlzirs jdt6kszab6lyai - 20ts" szabiilykonry 2.9 6s 18.1 pontjaira hivatkozik.

2.9 szabiilypont MKSZ IAB iilliisfoglaliisa:
A jSt6kmegszakittdst kovet6 (a labda nincs jSt6kban) j6t6kid5-megszakftSsakor a jdt6kot a
jdt6kmegszakit5s s[pjelz6s6nek id6pontjSnak megfelel6 jdt6khelyzet szerint kell folytatni:
- 7m-es dobds, ha a ,,time out" el6tti vagy azzal6sszefugg6 j6t6kmegszakltds g6lhelyzetet akadiilyozott
meg vagy a jSt6kvezel6 elSzSleg azt [t6lt.
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18. - 7. Beavatkozds az id6mdr6 6s a szc)vetsdgi kdpvisell iiltal (15:1)
Ha az id6m6r6 vagy a szdvets6gi k6pvisel6 akkor avatkozik be, amikor a j5t6k m5r megszakadt, akkor a
j5t6k a jdt6kmegsza kitds el6tti jdt6khelyzetnek megfelel6en folytat6di k.

Az MKSZ JAB Sll5sfoglalSsa szerint azid5m6r6 helytelenul nem jelzett azonnal, amikor a TFSE 18-as szdm0
jSt6kosa a jSt6ktdrre l6pett 6s a jdt6kvezet5k is helytelenril v6ltoztattdk meg a vend6gcsapat javSra [t6lt
h6tm6teres dobSst, ezzel a szabiilyban le[rtakkal ellent6tesen cselekedtek.

A fentiek alapjdn a BiScs-Kiskun Megyei K6zilabda Sz6vets6g Versenybizottsdga azt dllapitotta meg, hogy
a szabSlyokkal ellent6tes dont6sek a m6rk6z6s v6geredm6ny6t dont6en befolySsoltAk, ez6rL a rendelkez6
r6szben meghatdrozott ddnt6s szUletett.

Kecskem6t, 2020. februSr 20.
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Tirgy: Alldsfoglal6s k6r6se a Szdzhalombattai KE - TFSE NBtt f6rfi feln6tt D6l m6rk6z6s kapcs6n

K6szitette: Herczeg P6ter MKSZ JAB elndk

El6zm6nyek

A tdrgyban szerepl6 m6rk6z6ssel kapcsolatban a Bdcs-Kiskun Megyei K6zilabda Szovets6g, mint
rendez6 szerv dlldsfoglaldsra k6rte fel az MKSZJAB-ot a m6rk6zds utols6 perc6ben tort6ntek miatt.

A TFSE, a mdrk6z6s venddgcsapata 6v6st ny0jtott be versenybir6i mfihibiira hivatkozva,

A m6rkSzds 60. perc6ben a TF 18-as szdmri j6t6kosa 96lhelyzetbe kerillt, az akci6 v6g6n a jdtdkvezet6k

7m-es dob6st it6ltek, majd a felvetelen j6l hallhat6an meg6llftottdk a jdtdkid6t. Pdr mdsodperc
eltelt6vel azid6m6r6i asztalt6ljelzds 6rkezett,6s az id6m6r6 kdzolte a jdt6kvezet6kkel, hogy a 18-as

szdmr-i jdtekos kordbban kapott kiSllitdsa m6g nem telt le, amikor a jdt6ktdrre l6pett.

Hosszas tanakodds utdn a jiitdkvezet6k rigy dont6ttek, hogy a 18-as jdt6kos 0jabb id6leges kidllitiist
kap, 6s egy mdsik j6t6kosnak az eredetileg megit6lt kiSllitdsb6l fennmarad6 id6re el kell hagynia a

jiit6kteret. A jiit6kot az eredetileg megit6lt vend6g 7m-es helyett a hazai csapat folytathatta
szabaddob6ssal a cserehelyr6l.

Vonatkoz6 szabdlyok

2.9 szabSly MKSZ JAB Sll6sfoglal6s, kivonat

,,A jdtdkmegszakitiist kovet6 (a labda nincs jdtekban) jdtekid6-megszakftdsakor a jdtekot a

jiit6kmegszakftds sipjelz6s6nek id6pontjdnak megfelel6 jiitdkhelyzet szerint kell folytatni:

- 7m-es dobds, ha a ,,time out" el6tti, vagy azzal osszef0gg6 jdtekmegszakitiis 96lhelyzetet akaddlyozott
meg, vasv a idt6kvezet6 el6z6les azt it6lt."

18. szabiily - 7. Beavatkozds az id6m6r6 6s a sz6vets6gi k6pvisel6 6ltal, kivonat

,,Ha azid6m€r6 vagy a szovetsdgi k6pvisel6 akkor avatkozik be, amikor a idt6k mdr megszakadt,
akkor a jdt6k a iSt6kmeeszakitds elStti idt6khelvzetnek megfelelSen folytat6dik."

6sszefoglaliis

A jdt6kvezet6k helyesen jiirtak el a vend6gcsapat L8-as j6tdkos6nak ismdtelt id6leges kiiillitdsdval,
valamint abban is, hogy emiatt egy mdsik j6t6kosnak is el kellett hagynia a jiit6kteret az eredetileg
megft6lt kid llitds hdtra l6v6 idej6re.

Az id6m6r6 - helytelen0l - nem jelzett azonnal, amikor a venddgcsapat L8-as jdtdkosa a jilt6ktdrre
l6pett, mert a jdt6kos id6leges kidllitdsa m6g nem telt le.

A jdt6kvezet6k - helytelentil - a vend6gcsapatnak mdr megit6lt 7m-es dobdst megv6ltoztattdk, 6s a
hazai csapat dobhatott szabaddobdst a vend6gcsapat cserehely6t6l.

Ezzel a szabdlyban leirtakkal ellen6tesen cselekedtek.

Herczeg P6ter

MKSZ JAB elnok

Budapest, 2020. 02. 20.


