ERSTE LIGA FEGYELMI
BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság 2019-20/017.sz. határozata
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Erste Liga EL 92 sorszámú (Gyergyói HK – DEAC) mérkőzés 18.
percében történt tömegjelenetet.
Az esetnél a játékvezetők 5+20 perces nagybüntetéssel sújtották durva játékért az alábbi játékosokat:
Nagy Csaba (Gyergyói HK)
Elekes Darabont Hunor-Csaba (Gyergyói HK)
Sára Tibor János (Gyergyói HK)
Molnár Dávid (DEAC)
Mestyán István (DEAC)
Sándor Flórián (DEAC)
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 18. percében egy játékmegszakítás során a DEAC csapatának kapuja előtt dulakodás alakult ki a Sára
Tibor János (Gyergyói HK) és Mestyán István (DEAC), valamint Elekes Darabont Hunor-Csaba (Gyergyói HK) és
Molnár Dávid (DEAC) között. A dulakodást követően Sára Tibor János (Gyergyói HK) arcon ütötte a Sándor
Flóriánt (DEAC), ezzel verekedést generálva Sándor Flórián (DEAC) és Nagy Csaba (Gyergyói HK) között.
Sára Tibor János a dulakodás után, mikor már a játékvezető a dulakodás befejezésére szólította fel őt, ellenfelét
arcon ütve verekedést kezdeményezett, majd a jégre kerülve rúgó mozdulatot tett korcsolyájával ellenfele felé.
Sándor Flórián ezt követően verekedésbe keveredett Nagy Csabával, melynek során ellenfelét többször megütve
agresszorként lépett fel.
IIHF 158. SZABÁLY — DURVA JÁTÉK
DEFINÍCIÓ: A játékos, aki lökdösi vagy megüti ellenfelét a játék menete során
A játékost, aki huzamosan megsérti a durva játék szabályait, a verekedésre vonatkozó szabályok alapján kell
büntetni
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.
IIHF 151. SZABÁLY — RÚGÁS
DEFINÍCIÓ: A játékos, aki a korcsolyáját az ellenfél bármely testrésze felé lendíti.

A Fegyelmi Bizottság Sára Tibor Jánost a Gyergyói HK játékosát verekedés kezdeményezéséért és a
rúgó mozdulat miatt 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
A Fegyelmi Bizottság Sándor Flóriánt a DEAC játékosát verekedésért 1 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
A Fegyelmi Bizottság a tömegjelenet többi résztvevőjével kapcsolatban a játékvezetők által a pályán
kiszabott büntetést helybenhagyja, további szankciót nem alkalmaz.
A játékosok a büntetésüket csapatuk soron következő Erste Liga mérkőzésein töltik le.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus pénzbüntetés
került kiszabásra a Gyergyói HK részére. A klub a 72/B. § (2) a) pontja értelmében 150 EUR pénzbüntetés
megfizetésére kötelezett.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus pénzbüntetés
került kiszabásra a DEAC részére. A klub a 72/B. § (2) a) pontja értelmében 100 EUR pénzbüntetés megfizetésére
kötelezett.
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