KÖZLEMÉNY

A MEOESZ Agility Sportbizottság az alábbiakban válaszol a tavalyi Agility European
Open záróünnepség kapcsán a 2019-es válogatóversenytől eltiltott versenyzők ügyével
kapcsolatosan felmerült kérdésekre.

Mindenekelőtt köszönjük a türelmet! A kialakult helyzet komplikáltsága miatt nem
tudtunk eddig válaszolni a sokak által feltett kérdésre, miszerint a 2018.08.09-én hozott
eltiltó határozattal ellentétes módon miként jelenhetett meg több eltiltott személy is a
2019-es válogatóra nevezett versenyzők között.

Az egyik érintett az ASB határozatát követően az eltiltás folyamatában talált eljárási
hibákra hivatkozva az ASB döntését a MEOESZ elnökségénél megtámadta. Erről
hivatalosan február 20-án tőle szereztünk tudomást, amikor e-mailben az alábbiakról
tájékoztatta az ASB-t: a) benevezett a válogatóra; b) fellebbezést nyújtott be a
MEOESZ-hez, c) fellebbezésének MEOESZ általi negatív elbírálása esetén bíróságon is
megtámadja a határozatot.

Ezt követően felvettük az ügyben a kapcsolatot a MEOESZ titkárságával és kérésükre
elküldtük az eset leírását. A MEOESZ február végi elnökségi ülésén az ügyben
határozat született, amelyről hivatalosan a mai napig nem kaptunk írásos értesítést és
indoklást. Tekintettel a közelgő nevezési és fizetési határidőre 2019. március 11-én
délelőtt megkerestük telefonon a titkárságot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a
fellebbezésnek helyt adtak, így az elnökségi döntés értelmében a fellebbező személy
részére lehetőséget kell adnunk a válogatón való részvételre. Írásos határozat későbbre
várható.

A MEOESZ elnökségi határozatát megkérdőjelezni nem kívánjuk, az eset tanulságait
levonva, illetve a MEOESZ elnökének javaslatára a jövőben a MEOESZ jogászával
kidolgozott szerződés aláírásához fogjuk kötni a válogatottságot.

A MEOESZ elnökségi határozatának értelmében az esetre nincs több ráhatásunk. Ezzel
együtt a leghatározottabban kiállunk az eredeti döntésünk mellett, és úgy gondoljuk,
hogy a European Open záróünnepségről való távolmaradást és ezáltal a csapategység,
illetve a szabályok semmibe vételét szigorúan szankcionálni kell. Továbbra is azt az
álláspontot képviseljük, hogy minden adott volt ahhoz, hogy a válogatottság
követelményeinek eleget tegyenek. A válogatottság feltétele nem csak a
válogatóversenyeken való megfelelő szereplés, hanem a csapat és a magyar agilitysek
képviselete a világversenyeken. Ezt a kritériumot az érintett versenyzők nem
teljesítették, az ASB pedig nem támogat ilyen hozzáállást a válogatottban.

A határozat nyomán 2019. március 11-én mindhárom érintett versenyző tájékoztatást
kapott a MEOESZ döntéséről, és arról, hogy a döntés értelmében mindhármuknak
lehetőséget adunk elindulni a válogató versenyen. Az érintettek közül ketten kívánnak
részt venni a 2019-es válogatókon, egy személy pedig jelezte hogy továbbra sem kíván
konkurálni.

Döntésüket tudomásul vettük és az ügyet lezártnak tekintjük.

MEOESZ Agility Sportbizottság
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