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F e g y e l m i

B i z o t t s á g i

HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottsághoz beérkezett információk, melyek Korein Attila baseball játékos -2017. 04 . 23-án
Szentendrei pályán bemelegítés során történt - sportszerűtlen viselkedésére hívták fel Bizottságunk
figyelmét.
A bejelentők kérték Korein Attila viselkedésének elbírálását.
Korein Attila a vitában résztvevők emberi ill. szakmai viselkedésükre tett negatív állításokat.
Korein Attila kritikai megjegyzéseit játékostársaira , bíróra, edzőre tett negáló kijelentéseit nemcsak
szóban , de digitális felületeken (pl.: facebook) is megismételte.
Becsmérlő jelzőket használt aktuális vitapartnereivel szemben.
A FB írásos véleményt kért az érintett felektől.
Azaz:
- Pál Bottyán MAFC Rangers Edzőtől
- Sipeki András MAFC Rangers Jegyzőkönyv Vezetőtől
- Bata János Játékvezetőtől
- Korein Attila Érd Expendables Játékostól
Az érintett felek elküldték írásos formában az eset leírását. A FB ezek közül kiválasztva Sipeki András
leírását vette alapul a helyzet értékelésére. Az FB véleménye szerint Sipeki András – jegyzőkönyv vezető
( JKV ) – direkt ill. morális úton nem volt érintett az esemény folyamataiban.
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FEGYELMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE:
A beérkezett vallomások/jelentések alapján ill. más információs csatornán gyűjtött adatok alapján Korein
Attila baseball játékost 2 mérkőzésesre eltiltja a Fegyelmi Bizottság.
Egyúttal felhívja a játékos figyelmét arra, hogy tevékenységét a FB nyomon követi és ennél erősebb
szankciókkal is sújthatja. Adott esetben a játékos örökös eltiltása is bekövetkezhet.
Az Érd Expendables csapat kapitányának jeleznie kell a MOBSSZ felé , hogy melyik következő 2 mérkőzésen
nem szerepelteti Korein Attila játékost.
Amennyiben ez elmarad akkor már a csapat is büntethető állapotba kerül.
A kötelezettség életbe lép a digitális és postai levél kézhezvételétől számítva.
A csapat illetékesének jeleznie kell a MOBSSZ Elnöksége és Fegyelmi Bizottsága felé az adott
mérkőzéseket, melyeken Korein Attila nem szerepelhet játékosként sem.
A bejelentésre 14 naptári nap áll a csapat rendelkezésére.
Továbbá Korein Attila nem szerepelhet ezen mérkőzéseken segédbíróként vagy bármely más a csapatot
aktívan segítő pozícióban.
Nézőként az arra kijelölt helyen figyelemmel követheti csapatának játékát.

A FB döntése ellen fellebbezni nem lehet.
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FEGYELMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉNEK INDOKLÁSA:
A beérkezett adatok alapján hoztuk meg az egybehangzó döntésünket. Mivel egy kiemelten fontos
eseményről van szó ezért a FB más csatornákon is tájékozódott.
Az így szerzett információkat összesítve hoztuk meg döntésünket.
Az információk egy részét technikai okokból ezen levél keretében nem tudjuk feltüntetni, de jelezzük
Korein Attila baseball játékos és csapata számára, hogy másokkal folytatott levelezéséről , viselkedéséről
is van mentett adatunk. Sajnos ezek tartalma sem szól Korein Attila viselkedése , FB felé beadott
vallomásában megfogalmazott véleménye mellett.
Az FB feladata elsősorban a pályán történt események, a játékhoz szorosan kapcsolódó esetek, valamint az
ezt lehetővé tevő jogi körülmények vizsgálata és valamilyen, 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.
Az FB kihangsúlyozza, hogy a pályán a szabályok betartása mellett ügyelni kell arra is, hogy sportszerűen
járjanak el a játékosok, sportolókhoz méltóan viselkedjenek, beszéljenek.
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