ERSTE LIGA FEGYELMI
BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság 2019-20/033.sz. határozata
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 171 (Corona Brasov – FTC-Telekom) mérkőzés
20. percében történt esetet, amelynek során Carlson Cody (Corona Brasov) és Tóth Gergő (FTC-Telekom) 5+20
perces büntetést kapott durva játékért.
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. (lásd 141. szabály).
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:
A Corona Brasov játékosa egy vele szemben történt ütközést követően azt megtorolva, botját és kesztyűjét
eldobva verekedést kezdeményezett ellenfelével. Carlson Cody akkor is folytatta a verekedést, amikor a
játékvezető arra utasította, hogy hagyja abba. A játékos az esetnél ellenfelét a saját harmadából korcsolyázva
vadászta le, egyetlen jól látható szándéka a verekedés volt. Az FTC-Telekom játékosának Tóth Gergőnek nem
volt szándékában verekedni, ellenfelét egyszer sem ütötte meg.

A Fegyelmi Bizottság Tóth Gergővel az FTC-Telekom játékosával szemben szankciót nem alkalmaz.
A Fegyelmi Bizottság Carlson Codyt a Corona Brasov játékosát verekedés kezdeményezéséért és
agresszív fellépése miatt 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
Carlson Cody, a Corona Brasov játékosának a bajnokság folyamán másodszor szabtak ki Végleges Fegyelmi
(GAMI) büntetést.
IIHF 109. SZABÁLY — BÜNTETÉSEK IDŐTARTAMA - VÉGLEGES FEGYELMI BÜNTETÉS
Ha egy játékosra bármikor a mérkőzés vagy torna folyamán másodjára Végleges Fegyelmi Büntetést szabnak ki,
akkor automatikusan eltiltást kap a csapata következő mérkőzésére.

Az IIHF 109. szabálya hivatott nyomon követni a bajnokság folyamán visszatérő szabálytalanságokat
a játékosoknál. A szabály értelmében Carlson Cody további 1 mérkőzés automatikus eltiltásban
részesül a vizsgált esettől függetlenül.
A játékos a 3 mérkőzés büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le.

Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus pénzbüntetés
került kiszabásra a Corona Brasov részére. A klub a 72/B. § (2) a) pontja értelmében 150 EUR pénzbüntetés
megfizetésére kötelezett.
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