ERSTE LIGA FEGYELMI
BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság 2018-19/045.sz. határozata
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 259 (Sport Club Csíkszereda - UTE) mérkőzés 56.
percében történt esetet, amelynek során Kiss-Rusk Jedrick (UTE) 2+10 és 5+20 perces büntetést kapott fejrenyakra irányuló támadásért és verekedésért.
IIHF 124. SZABÁLY — FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS
DEFINÍCIÓ: A fejre irányuló ütközés minden esetben szabálytalan. A játékos, aki testének vagy
sportfelszerelésének bármely részével bármilyen fajta ütést mér az ellenfél játékosának fejére vagy nyakára
vagy az ellenfél játékosának fejét a védőüvegnek vagy a palánknak vezeti vagy nyomja. Jelen szabály felülír
minden hasonló magatartásra vonatkozó szabályt, kivéve azokat, amelyek a verekedéshez kapcsolódnak.
IIHF 141. SZABÁLY — VEREKEDÉS
DEFINÍCIÓ: Egy játékos, aki többször is megüti ellenfelét a játékmenet során, a sípszó után
vagy a normál játékmenet alatti, elhúzódó, a játékosok közötti dulakodás során.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
Fodor Csanád, a Sport Club Csíkszereda játékosa botjával felütött Kiss-Rusk Jedricknek az UTE játékosának. Az
esetet a játékvezetők nem észlelték, azt az IIHF 143. szabály szerint (magas bottal való játék) büntetni kellett
volna. Kiss-Rusk Jedrick az ellene elkövetett szabálytalanságot azzal torolta meg, hogy botját két kézzel fogva
nagy erővel ellenfele feje felé ütött botjával. Csak ellenfele reakciójának és a szerencsének köszönhetően nem
történt súlyos sérülés a megmozdulásból. Az UTE játékosa ezt követően botját felemelve ütközött a Sport Club
Csíkszereda játékosával Gecse Húgóval. A két játékos összeverekedett. Gecse Húgó az ütközés következtében
megsérült, a játékot folytatni nem tudta.
A Fegyelmi Bizottság kiemelt figyelmet fordít a játékosok testi épségének védelmére, így a szándékos sérülés
okozására irányuló vagy az arra alkalmas magatartásokat kiemelten vizsgálja, és visszatartó erejű szankcióval
bünteti.

A Fegyelmi Bizottság Kiss-Rusk Jedricket az UTE játékosát 3 mérkőzésről eltiltja.
A játékos a büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le.
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