ERSTE LIGA FEGYELMI
BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság 2019-20/035.sz. határozata
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Erste Liga EL 194 sorszámú (Dunaújvárosi Acélbikák - Sport Club
Csíkszereda) mérkőzés 40. percében történt esetet, amelynek során Morgan Jason a Sport Club Csíkszereda
edzője 25 perces végleges kiállítást kapott hivatalos személyek sértegetéséért.
IIHF 116. SZABÁLY — HIVATALOS SZEMÉLYEK SÉRTEGETÉSE
DEFINÍCIÓ: Egy játékos vagy csapat hivatalos személy arra irányuló kísérlete, hogy megfossza a játékvezetőt a
tekintélyétől, megalázza vagy megsértse a játékvezetőt, hogy megkérdőjelezze a játékvezető tisztességét vagy
alkalmasságát, vagy tettlegesen lépjen fel egy játékvezetővel szemben
Végleges kiállítással kell sújtani a játékost vagy csapat hivatalos személyt, aki obszcén mozdulatokkal illeti a
játékvezetőt a jégen vagy a csarnok területén a mérkőzés előtt, közben vagy után.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A Sport Club Csíkszereda edzője a mérkőzés 40. percében a második harmadot követő szünet kezdetén
sportszerűtlen hangnemben bírálta a játékvezető tevékenységét. A játékvezető kisbüntetést szabott ki
sportszerűtlen magatartásért. Ezt követően az edző középső ujját mutatva obszcén mozdulatot tett a
játékvezető felé. A játékvezető az csapat hivatalos személyét végleges kiállítással sújtotta.
IIHF 110. SZABÁLY — BÜNTETÉSEK IDŐTARTAMA | VÉGLEGES KIÁLLÍTÁS
A Végleges Kiállítás a büntetett játékos vagy csapat hivatalos személy azonnali kizárását jelenti a mérkőzésről.
A Végleges Kiállítás automatikusan legalább egy mérkőzésről való eltiltást von maga után.

A Fegyelmi Bizottság az eset összes körülményét mérlegelve, a játékvezetők által a pályán kiszabott
büntetést helybenhagyja, Morgan Jason a Sport Club Csíkszereda edzőjének részére a végleges
kiállítás automatikus 1 mérkőzés eltiltásán felül további szankciót nem alkalmaz.
Az edző a büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le.
Az eltiltás alatt álló sportszakember a kispadon és a játéktéren tartózkodókkal semmilyen formában nem
érintkezhet a mérkőzés hivatalos kezdési időpontját megelőző 45 perctől - a szüneteket is beleértve - a mérkőzés
végét követő 30 percig, mely időtartam alatt az öltözőépületbe sem léphet be. A mérkőzés alatt úgy kell
elhelyezkednie, hogy a cserepad 20 m-es körzetén belül nem tartózkodhat.
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