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Tisztelt Fel lebbviteli Bizottság
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Kiss Bálint 2a21. május 1 7-én 2a óra 15 perckor írott kérésénekeleget téve az alábbi
nyilatkozatot teszem a2a2I. évi Férfi Országos Csapatbajnokság 2021. május 15-én lejátszott
2-3

el

ődöntőj

ében történtekkel kapc solatban.

Kiss Bálint, a Magyar Ctrrling Szövetsóg Sporligazgatója 2021. május 15-én 20 őra 43
perckor tájékoáatott engem az a7-nap lejátszott elődöntő óvásának tényéről, egyben
érdeklődött, hogy a mérkőzés során ki, milyen seprűvel játszott a cserét követően. A kérdésére
a késői időpontra tekintettel válaszként megirtam hogy saját magamról tudok nyiiatkozni a
kérdéses ügyben: én végig a saját sepnimmel, és az ahhoz tartozó sepnifejjel játszottam" E
válaszlevemben kértem, hogy az óvás szövegét, és a mérkőzésjegyzőkönyvét küidje meg
részemre, Másnap tájékoztatott engem Kiss Bálint, hogy az óvást elutasították, viszont az FTC
DreamTeam csapata a fellebbezett az ítélettelszemben.

Kiss Bálint 2021. májrrs 17-én 12 &a22 perckor megkért, hogy

Fellebbviteli Biztosság
kérésénekeleget téve pontosítsam. hogy történt-e seprűcsere a csere során. A csapat valamennyi
tagiával egyeztetve megállapítottuk. hogi, játékosaink nem cserélték meg a seprűiket, hanem
minden játékos a saját sepnijével folytatta a mérkőzést a harrtadik endet követően. Ez
értelmezésiink szerint a C3. (e) pontjanak megfelelő e§árás.
a

Ezen a ponton hozzá kell tennem. hogy az óvást követően többen is telefonáltak, hogy
figyelembe kellene verulem Kiss Zsolt nyugalmát" aki a napokban olimpiai kvótáért harcol,
Sokan nem tarlják jónak, hogy a támogató közeg helyett a szövetségben ellenségeket lát, A
2021. május 17-én 16 óráig érkezelt kérdéseketZsolt látta, véleményeáe, és tisztábarr vagyok
vele, hogy nyugtalanítjrik a fejlemények. Ugyanakkor csapatvezetőkén1 kötelességemnek
tartom a csapat vatramennyi tagiát megkérdezzem, mielőtt a csapat egészétérintő kérdésben
írasbeli rryilatkozatot teszek. A Szövetség érdekétszem előtt tartva nrost mégis jelen
nyilatkozatomat úgy teszem ffieg, hogy a csapattal előtte nem egyeáettem, Fontos
Ieszögeznern, hogy a csere folyamatát nem láttam, én a videófelvételek alapján. és a
könilmények ismeretében tudok r.éleményt alkotni. Ezen kívül egyeztettem a helyettes
csapatvezetővel is, aki a mérkőzést megelőzően a seprűíbjek kérdéskörével foglalkozott.

Kiss Báiint 202I. május I'l, 16 őra

írt levelére (,,Kedves Kristof! Kintrol
kerult be sepru a palyara a csere.jatekossal egluíí?Udv Baliní") azt aválaszt tudom adni, hogy
igenn került be seprű a harmadik end megkezdésekor a pályára. Ezavá|aszom összhangban
van a 2021, május |7 -én, 1 5 óra 32 perckor írt levelernmel. Értelmezésünkalapján mindenki
16 perckor

köteles a saját seprujével játszani, tehát még a csere során is értelmezésünkszerint az lenne
szabáIYalan, lra dr. tsalázs Dávid elkérte vrrlna Trauttwein András sepn'rjét. Ebben az esetben
is szeretném felhivni ataaafigyelmet, hogy ezzel a szabályértelmezéssel a mérkózés során senki
nem vitatkozott.

Kiss Bálint 2aU, május 17. 16 óra 39 perckor írt levelére {,,Tehat uj seprufef') azt a
választ tudom adni. hogy az illetókes csapattárs tájékoztatása alapján dr. Balázs Dávid
seprűjére használt seprűfej került fel.

2021. május 18-ánn 10 óra 27 perckor a ?02l. május 15-ón kikért nreccslapot Kiss
Bálint megküldte. Legnagyobb megdöbbenóssel tapasztaltam, hog.v a meccslapra az
aláírásokat követően írt valaki további megjeryzóseket a lap aljára.2021. május 18-án 10
őra 34 perckor ezért 1blkértem Kiss Bálintot az úgy kivizsgálására. Megítélésemszerint ez a
vétségszoro§an hozzéúartazika fellebbezés targyáhazis, ezértkérema Feilebbviteli Bizottságot
ennek a ténynek a figyelembe vételére,

gelndolom, hogy itt meg is áIlhatnék a nyilatkozattal,
kivizs gálásának érdekébenszeret ném hozzátenni a további gondo l ataimat.

Azt

de az ügy

gyors

cserét követően, de még ,az endnregkezdését megelőzően Ezsöl Gábor kérdésemiatt
megkérdeztem a birót a cseIe szabályosságáról, aki a cserét szabályosnak minősítette. A csere

A

alatt, és a nérkőzéssorán sem jelezte az ellenfel, hogy problémásnak tartja a sepni
használatunkat. Értelmezósem szerint az ór,ási szabályzat is ebben a szellemben íródott, hogy
óvás csak olyan esetben nyújtható be, ahol a hátrányt szenvedő csapat mar a meccs közben
jelezte a hibát, ami alapján óvni akar.
Hazzáteszem art is, hogy az óvás, és a fellebbezés iratait tor,,ábtrra sem kaptam meg, a
veiünk szemben vélelmezett szabálytalanságokat nem ismerern, ezétt nem volt lehetóségem a
jogos és konstruktív védelmemrl azügyben.

Amennyiben a nyilatkozatonrat követően további kérclésekmerülnek fel, kérem a
Fellebbviteli Bizottságot személyes (vagy online) meglrallgatás lebonyolítására. Arra felhívom
a figyelmet ugyanakkor, hogy onnantól kezdve a továbbiak tekintetében ismét a teljes csapattal
korrzuitálva, ígv Kiss Zsoltot is bevonva tudok további kórdésekre válaszolni.

Nyilvánvalóan minden érintett félnek, ha még tervez az események után további
mérkőzéseken résá venni, kötelessége lesz, hogy a szabályokat jobban megismerje ,hogy ez az
eset többet ne fordulhasson elő. Bízonr benne, hogy a mostani eset alapján számos hazai
szabályzat feliilvizsgálatra kerül, és végső soron ahazai curling fejlődni tud az esetből tanulva.

l}udapest, 2a21, rnáius i 8,

czerrnann kristóf

