Erste Liga Fegyelmi Bizottság
2020-21/014.sz. határozat
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Erste Liga EL 95 sorszámú (Gyergyói Hoki Klub Sport Club Csíkszereda) mérkőzés 19. percében történt esetet, melynek során Kulyash Denis (Sport
Club Csíkszereda) 25 perces végleges kiállítást kapott hivatalos személyek sértegetéséért.
IIHF 116. SZABÁLY — JÁTÉKVEZETŐ SÉRTEGETÉSE
DEFINÍCIÓ: Egy játékos vagy csapat hivatalos személy arra irányuló kísérlete, hogy bitorolja a
játékvezető hatalmát, megalázza vagy megsértse a játékvezetőt, megkérdőjelezze a játékvezető
tisztességét vagy alkalmasságát, vagy tettleg lépjen föl a játékvezető ellen.
VÉGLEGES KIÁLLÍTÁS
•

Ha egy játékos vagy csapat hivatalos személy szándékosan és gondatlanul erőt alkalmaz a
játékvezetővel szemben, vagy sérülést okoz neki.

•

Ha egy játékos vagy csapat hivatalos személy megfenyegeti, vagy rasszista, nemzetiségi
jellegű sértésekkel illeti, leköpi, vérrel bemocskolja, vagy szexuális tartalmú
megjegyzésekkel illeti a játékvezetőt.

•

Ha egy játékos az ütőjét a játékvezető felé dobja vagy lendíti (akár eltalálta, akár nem),
vagy rálövi a korongot a játékvezetőre.

Az esettel kapcsolatban a Fegyelmi Bizottság a következőket állapította meg:
Az SC Csíkszereda játékosa a mérkőzés 19. percében a mérkőzés vonalbíróját botjával megütötte. A
mérkőzés játékvezetője kiállítást jelzett, és felszólította a játékost a pálya elhagyására. Kulyash
Denis nem távozott a jégről, a vonalbírónak támadt, fenyegetőleg lépett fel vele szemben. A játékos
botját egy ízben fenyegetőleg a játékvezető felé lendítette.
A játékos cselekedete az IIHF 116. szabálypontjának három alpontja alapján is végleges kiállítást érő
szabálytalanságot valósított meg.
A Fegyelmi Bizottság tagjainak egységes álláspontja, hogy a mérkőzés hivatalos személyeivel
történő bármilyen fizikai kontaktus, és a játékvezetők fenyegetése elfogadhatatlan, annak a
jégkorongban nincs helye.
Az Erste Liga fegyelmi Bizottsága minden esetben határozottan fellép azokkal esetekkel szemben,
ahol másokat fenyegetnek és megfélemlítenek, ügyüket kiemelten vizsgálja és elkövetőjét
visszatartó erejű szankcióval bünteti.

A Fegyelmi Bizottság Kulyash Denist a Sport Club Csíkszereda játékosát 6 Erste Liga
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 csapatának részére. A klub a 72/B. § (2)
bekezdés értelmében 500 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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