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Tisztelt Főtitkár Úr!  
 
 
A CVSE-SWIETELSKY Asztalitenisz Szakosztálya által 2016. november 24.-én megküldött 
megkereséssel kapcsolatban, melyben Brian O’Neill Afanador Perez jogszerűtlen 
játékjogosultságát jelzi, az alábbi állásfoglalást adom: 
 

1. A nevezett játékos bejelentésére a 2016/2017. évi versenykiírás 8/d pontjában 
foglaltak vonatkoznak, amely az alábbiakat írja elő „Nem magyar versenyző akkor 
jogosult részt venni a csapatbajnokságban, ha szerepeltetését legkésőbb 2016. 
augusztus 3.-ig írásban bejelenti szakosztálya a MOATSZ-nak, és érvényes 
versenyzési engedélyét a határidőig kiváltja. Az elmúlt évi bejelentések érvényüket 
vesztették.” A rendelkezésemre bocsájtott dokumentumok szerint Brian O’Neill 
Afanador Perez (Puerto Rico) bejelentése nem történt meg az előírt határidőig, 
versenyzési engedélyt sem kapott eddig az időpontig, így leigazolása is 
jogszerűtlennek tűnik. Abban a kérdésben, hogy a határidők miért nem lettek betartva 
és annak ellenére miért lett mégis leigazolva a nevezett játékos a MOATSZ irodának 
kell igazolni, vagy cáfolni a dokumentumok érvényességét. 
 

2. Az 1. pontban részletezett bejelentési hiányosságtól és annak kimenetelétől 
függetlenül (amennyiben jogszerűnek tekinthető Brian O’Neill Afanador Perez 
leigazolása) nevezett 2016. október 17.-én kapott versenyengedélye alapján 
jogosulatlanul szerepelt a 2016. október 28.-i Komló Sport Kft. és az október 29.-i 
Floratom Szeged AC Probart elleni EXTRA Liga osztályú csb. mérkőzéseken, 
tekintettel arra, hogy ezek a mérkőzések 2016. október 1-ről és október 2.-ról voltak 
halasztva, hiszen akkor még nem volt nevezett a PTE-PEAC Kalo-Méh játékosa.  
Nevezett játékjogosultságának megállapítására a Szabálykönyv 5.1.7.5. pontja 
vonatkozik, mely az alábbiakat tartalmazza: 

„Elhalasztott, újrajátszott, vagy utólag lejátszott mérkőzésen csak azok a 

játékosok szerepelhetnek, akik a mérkőzés eredeti időpontjában is játékra 
jogosultak voltak. Félbeszakadt mérkőzést csak az eredeti összeállításban fejezhetnek 
be a csapatok. Ha azonban a mérkőzést, fordulót a versenybíróság hivatalból 
elhalasztja, a játékjogosultság szempontjából a tényleges lejátszás időpontja az 
irányadó.” 

 
Tekintettel arra, hogy Brian O’Neill Afanador Perez a mérkőzés eredetileg kisorsolt 
időpontjaiban nem volt játékra jogosult, mivel nem volt érvényes versenyzési 
engedélye, ezért játéka mindkét esetben jogosulatlannak minősül. 

 
A két érdekelt csapat ezekben az ügyekben nem óvott, miután számukra nem volt 
ismert, hogy Brian O’Neill Afanador Perezt, mikor igazolta le a PTE-PEAC Kalo-
Méh. Az óvás elmaradásának jogvesztő hatályát sem lehet megállapítani, mert arra a 
Szabálykönyv 5.1.5.10. pontjában foglaltak az irányadók, mely szerint: „Ha a 



versenybíróság az 5.1.5.5. pontba ütköző szabálytalanságot hivatalból észlel, úgy az 
esemény tudomására jutásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a bajnoki év 
végéig minden olyan intézkedés meghozatalára jogosult, amelyet óvás esetén 
megtehetne.” 

 
Tehát ebben az esetben a Versenybíróságnak hivatalból kell eljárnia és a mérkőzések 2 pontját 
a Komló Sport Kft. I., valamint a Floratom Szeged AC Probart I. csapata javára szükséges 
igazolni. 
Ezeket a határozatokat a leigazolás körülményeinek tényszerű megismerése után (valósak-e a 
dokumentumban jelzett időpontok) legkésőbb 2016. december 6.-ig meg kell hoznom.  
 
 
Budapest, 2016. december 2. 
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