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A FOB 2. fordulójában vélt szabálytalansággal kapcsolatban 2021. 04. 18-án
beérkezett (és befizetett) óvást a FOB versenykiírásában meghatározottak és
Nemzetközi Footgolf Szövetség szabálykönyve alapján a versenybizottság elbírálta
és az alábbi döntést hozza:
Határozat
Bacskai Annát a FOB 2021 2. fordulójából kizárja, eredményeit törli és
megszerzett ranglista pontjait elveszi.
Az őt jegyző Erős Gergelyt a Nemzetközi Footgolf Szövetség érvényben lévő
szabálya szerint egy büntetőponttal sújtja.
Indoklás
Az óvásban megfogalmazottak szerint a fenti játékos az utolsó szakaszt nem a
rögzített 7, hanem 9 rúgásból teljesítette. Állításukat szemtanúk beszámolóira,
valamint az érintettel folytatott beszélgetésre alapozva, több vallomással
együtt nyújtották be az óvás keretein belül.
A versenybizottság meghallgatta Bacskai Annát, aki szóban elismerte, elszámolták
flighttársaival az utolsó szakaszt, állítása szerint végül 8 rúgásból fejezte azt be,
nem a rögzített 7-ből.
Az érvényben lévő nemzetközi szabálykönyv 1.3.9 Büntetések és óvások című
paragrafusa szerint a versenyből kizárható az a verseny lezárását követően, aki az
alábbi szerint:

"A leadott score kártyán kevesebb rúgást jeleztek, mint amennyit valójában elértek,
ez esetben a vétkes játékos számára a büntetés kizárás, a jegyző számára +1 rúgás."
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A versenybizottság helyt ad az óvásnak, annak díját visszautalja az óvást
benyújtónak. Külön köszönetét fejezi ki az érintettek sportszerű hozzáállásához és
a gördülékeny munkamenet biztosításához.
A versenybizottság a döntés kihirdetésével egy időben hivatalosan is értesítette az
érintetteket a döntésről.
Az óvás elutasítása esetén a Magyar Footgolf Szövetség elnökségéhez intézett
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés előterjesztésének határideje az óvásról szóló
döntés közlésétől számított 5. munkanap. A fellebbezés díja 15.000,- Ft, amely
összeg a fellebbezés elfogadása esetén visszajár az azt benyújtónak.
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