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Nehezen található jó szó erre az egészre, mivel a történteket olvasva már az abszurd is
elcsépeltnek tűnik. A "döntő" előtt a Bulldogok csapata kikérte a Versenybizottság
állásfoglalását, mely megerősítette, hogy a két játékos nem léphet pályára szombaton az
Esztergom színeiben. Amennyiben mégis, úgy a Fegyelmi Bizottság elé viszik az ügyet. Most
ott tartunk, hogy a két játékos természetesen játszott és bár a pályán a Bulldogok nyertek
(25-21), de mégis óvtak, de hogy pontosan miért is, az a tovább után kiderül:

Tisztelt Versenybizottság!
A testakademia.hu Battai Bulldogok csapata óvást nyújt be a 2013. június 29-én lejátszott
Esztergomi Vitézek RK – testakademia.hu Battai Bulldogok bajnoki döntő mérkőzéssel
kapcsolatban a Fegyelmi Szabályzatban minősített 14§ 1.c) játékos jogosulatlan szereplése
alapján.
Óvásunk elbírálásánál kérjük az alábbiak figyelembe vételét:
A mérkőzésen esztergomi színekben pályára lépett Katona Jonathán és Czakó Attila a Velencei
Kék Cápák kettős játék joggal Esztergomban játszó játékosok.
Említett játékosok sem a Versenykiírás értelmében sem a Versenybizottság 06.28-i
állásfoglalása alapján nem játszhattak volna a mérkőzésen!
Az állásfoglalás:
“A Versenybizottság a témában továbbra is a Versenykiírás alapján foglal állást. Azaz az
idevonatkozó rész alapján:
„Az érvényes 2012/13 évi Versenyszabályzat értelmében az alábbi esetekben szerepelhet
valaki a rájátszás küzdelmeiben:
“A rájátszásos bajnoksági formákban, a rájátszásban csak az a játékos nevezhető mérkőzésre,
aki a tavaszi szezon elején már igazolt volt az adott csapatnál vagy legalább öt mérkőzést
játszott az adott csapatban az alapszakaszban vagy leigazolással és nem átigazolással került a
csapathoz.”
a két játékos nem játszhat a bajnokság rájátszásában, mert:
- a tavaszi szezon elején NEM voltak igazolva az adott csapatnál
- NEM játszottak legalább öt mérkőzést az adott csapatban az alapszakaszban
- NEM leigazolással kerültek a csapathoz.
A VB továbbá felhívná az érintett felek figyelmét, hogy ez állásfoglalás és nem határozat, így
nem döntő érvényű és fellebbezni nem lehet.
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Azonban amennyiben a mérkőzés után óvás történik, mert a felek ezt az állásfoglalást
megsértették, ezt a Versenybizottság a szabályok szándékos megsértésének tekinti, így a
Fegyelmi bizottság elé tárja az ügyet.
Óvásunkat a magyar rögbi érdekében tesszük, a szabályok teljes semmibevételének
beláthatatlan következményei lesznek. Ez ellen minden tisztességes rögbisnek tennie kell!
Kérjük a mérkőzést 26-0 a testakademia.hu Battai Bulldogok számára jóváírni!
Tisztelettel,
2013. 06.30.
Herczeg József
csapatvezető
testakademia.hu Battai Bulldogok
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