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Ügyiratszám: MFGSZ/2020/W-XII-1.
Az E-IWFT 3. fordulójában vélt szabálytalansággal kapcsolatban november 29-én
beérkezett (és befizetett) óvást az IWFT versenykiírásában meghatározottak és
Nemzetközi Footgolf Szövetség szabálykönyve alapján a versenybizottság elbírálta és
az alábbi döntést hozza:
HATÁROZAT
Dr. Lukácsy Ritát, Kalics Józsefet és Papp Pétert, azaz a 9. flightot a versenyből
kizárja, eredményeit törli és megszerzett IWFT-ranglista pontjait elveszi.
INDOKLÁS
Az óvásban megfogalmazottak szerint a fenti játékosok nem az előírt sorrendben
teljesítették a szakaszokat. Miután egy előttük haladó flightot megelőztek,
kihagytak egy szakaszt, melyet a verseny végén pótoltak be.
A versenybizottság meghallgatta mind a három versenyzőt, akik elismerték az
elkövetett vétséget. A Nemzetközi Footgolf Szövetség hatályos szabálykönyvének 1.
fejezetében található alapszabály megsértése a kizárást vonja maga után.
A szabálykönyv 1.1.1-es paragrafusa szerint:
"A pályaszakaszokat mindig egymás után kell teljesíteni az előre meghatározott
kezdési ponttól számítva, különben a játékosokat kizárják az adott versenyről."
A versenybizottság tisztában van vele, hogy a verseny a koronavírus járvány miatt
hozott intézkedések miatt különleges elbírálásban részesül, a korábbiakkal ellentétben
nem része a FIFG World Tour vagy Regional Tour sorozatának és magyar
ranglistapontot sem lehet rajta szerezni, továbbá a szervezők és a versenyzők
érdekében a lehető legbiztonságosabb lebonyolítás mellett zajlanak a fordulók. Ennek
ellenére a versenybizottság úgy ítélte meg, a szabálykönyv 1. pontjának megsértése és
a „beismerő vallomások” tükrében nem hozhat más döntést, mint az érintetteket kizárja
a versenyből.
A versenybizottság a döntéshozatal előtt kikérte a fegyelmi bizottság, valamint Paul
Oliver, a jelenleg érvényben lévő FIFG szabálykönyv megalkotójának véleményét a
döntéshozatali folyamatban.
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A kizárással, a megváltozott végeredményt követően a Winter Footgolf Cup-ra Papp
Péter helyett Bakó Attila kvalifikálta magát.
A versenybizottság a döntés kihirdetésével egy időben hivatalosan is értesítette a
három játékost a döntésről.
A határozat ellen fellebbezéssel a Magyar Footgolf Szövetség elnöksége felé lehet élni,
az óvásról szóló döntésközlésétől számított 5 napon belül. A fellebbezés díjmentes,
egyebekben az óvásra vonatkozó szabályok érvényesek rá.
IWFT versenybizottság
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