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F e g y e l m i

B i z o t t s á g i

HATÁROZAT
Előzmény:
Terry Lingenhoel, az Érd Baseball és Softball Club elnöke bejelentést tett a MOBSSZ Fegyelmi Bizottságánál
(FB) 2017. február 28-án, miszerint Piros Szabolcs, a Budapest Reds Klub tagja 2017. február 17-én
megvádolta Őt a MOBSSZ közgyűlésén. Terry Lingenhoel kérte a Fegyelmi Bizottságot, hogy az ügyet
vizsgálja ki.
A szóbeli állítás lényege (idézet Terry Lingenhoel bejelentéséből):
„…Piros Szabolcs … azt állította, hogy személyesen én, Terry Lingenhoel, baseball felszereléseket kaptam
a Little League szervezettől Kutnoban, amikor a magyar majors korosztályú All-Star csapattal edzőként
részt vettem az 2016. évi európai regionális tornán. Továbbá Piros Szabolcs azt is állította, hogy az ott
kapott felszereléseket nem osztottam szét a játékosok között, hanem mindent magamnak tartottam
meg.”
Terry Lingenhoel bejelentést tett az FB felé , felkérve azt, hogy az esetet vizsgálja ki és amennyiben a Piros
Szabolcs által megfogalmazott vádak nem nyernek igazolást, fegyelmi vétségben marasztalja Piros
Szabolcsot.
Terry Lingenhoel a fenti bejelentését időközben visszavonta.

FEGYELMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE:
A Fegyelmi Bizottság megvizsgálva az eltelt időszakban rendelkezésére álló adatokat, követve az
események alakulását, arra a következtetésre jutott, hogy nem kíván a Felek között semmilyen, az egyik
vagy a másik Fél számára elmarasztaló vagy felmentő határozatot hozni.
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FEGYELMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉNEK INDOKLÁSA:
Az FB feladata elsősorban a pályán történt események, a játékhoz szorosan kapcsolódó esetek, valamint az
ezt lehetővé tevő jogi körülmények vizsgálata és a Magyar Baseball játékot javító, azt erősítő működés
biztosítása.
Az FB figyelmébe ajánlja a Feleknek, hogy a pályán történt események és elért eredmények a
legfontosabbak, a lehető legtisztább játék és a sportolók lehető legjobb szakmai és emberi
körülményeinek biztosítása a döntő szempontok.
Amennyiben a Feleknek további nyitott kérdései lennének egymás irányába, arra a polgári peres utat
ajánljuk fel, mint az igazságszolgáltatás adekvát lehetőségét.
A FB döntése ellen fellebbezni nem lehet.
Kelt: Budapest, 2017 04. 03.
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