ERSTE LIGA FEGYELMI
BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság 2019-20/040.sz. határozata
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Erste Liga EL 217 sorszámú (Sport Club Csíkszereda –
Dunaújvárosi Acélbikák) mérkőzés 60. percében történt esetet, amelynek során Taratukhin Andrey (Sport Club
Csíkszereda) ütközött ellenfelével.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A Sport Club Csíkszereda játékosa a mérkőzés 60. percében ütközött ellenfelével. Az ütközés közvetlenül fejet
talált. Taratukhin Andrey nem tett kísérletet a korong megszerzésére. Az ütközés során elemelkedett, az
elsődleges kontakt a szabálytalan játékos könyöke és a vétlen játékos feje volt. Az SC Csíkszereda játékosának a
szándéka kizárólag az ellenfél fejének közvetlen támadása volt.
A Fegyelmi Bizottság súlyosbító körülményként értékelte, hogy a mérkőzésből már csak másodpercek voltak
hátra, az ütközés rendkívül sérülésveszélyes és szükségtelen volt, az eredményre már nem lehetett kihatással.
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.
Fejre, nyakra irányuló támadásért kell büntetést kiszabni, ha a mezőnyjátékos a testének vagy
sportfelszerelésének bármely részével ütést mér az ellenfele fejére vagy nyakára.
A Fegyelmi Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a szabályok alapján a fej és nyak területének támadása a
legsúlyosabb szabálytalanságok egyike. A játékosoknak mindent meg kell tenniük az ilyen jellegű ütközések
elkerülése érdekében.

A Fegyelmi Bizottság Taratukhin Andreyt a Sport Club Csíkszereda játékosát 2 mérkőzésről eltiltja.
A játékos a 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 Sport Club Csíkszereda részére. A klub a 72/B. § (2) a) pontja értelmében 150 EUR
pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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