ERSTE LIGA FEGYELMI
BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság 2019-20/018.sz. határozata
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Erste Liga EL 94 sorszámú (Schiller-Vasas HC - UTE) mérkőzés
40. percében történt esetet, melynek során Turbucz Martin (Schiller-Vasas HC) 5+20 perces kiállítást kapott
fejre, nyakra irányuló támadásért, valamint Varga Arnold (UTE) 5+20 perces kiállítást kapott durva játékért.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 40. percében a Schiller-Vasas HC játékosa Turbucz Martin szabálytalanul ütközött ellenfelével. Ezt
követően az UTE játékosa Varga Arnold a szabálytalanságot megtorolva verekedést kezdeményezett
ellenfelével.
Turbucz Martin korongot vezető ellenfelét vállal közvetlenül fejen találta. A játékos nem tett kísérletett a korong
megjátszására. Az ütközés kiemelten sérülésveszélyes volt.
A szabálytalan ütközést követően az UTE játékosa Varga Arnold jégen fekvő ellenfelét többször megütötte majd
egy másik ellenfelével is dulakodásba keveredett.
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.
Fejre, nyakra irányuló támadásért kell büntetést kiszabni, ha a mezőnyjátékos a testének vagy
sportfelszerelésének bármely részével ütést mér az ellenfele fejére vagy nyakára.
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.

A Fegyelmi Bizottság Turbucz Martint a Schiller-Vasas HC játékosát a sérülésveszélyes fejre ütközés
miatt 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
A Fegyelmi Bizottság Varga Arnoldot az UTE játékosát verekedésért 1 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
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 Schiller-Vasas HC 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 az UTErészére. A klub a 72/B. § (2) a) pontja értelmében 100 EUR pénzbüntetés megfizetésére
kötelezett.
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