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2021-22/024.sz. határozat
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 108 (Sport Club Csíkszereda - Brasov
Wolves) mérkőzés 40. percében történt esetet, amelynek során Láday Tamás (Sport Club
Csíkszereda) 5+20 perc büntetést kapott verekedésért, valamint Garet Hunt (Corona Brasov) 5+20
5+20 perc büntetést kapott verekedésért, és 20 perces fegyelmi büntetést sportszerűtlen
magatartásért.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 40. percében Garet Hunt (Corona Brasov) verekedést kezdeményezett ellenfelével,
agresszorként lépett fel. A verekedést a játékvezetők többszöri felszólítására és fizikai
beavatkozásuk ellenére sem fejezte be. Az esetet követően nem volt hajlandó elfoglalni a
büntetőpadot. A játékvezetőknek hosszasan és agresszíven ellenállt. Az ellenfeleknek mutogatott, a
játékvezető kezéből a felszerelést kiütötte. A pályát elhagyva egy nagyméretű szeméttárolót dobott
be a pályára.
Garet Hunt három IIHF szabályt is súlyosan megszegett:
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS
A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak.
Azok a játékosok, akik önként részt vesznek verekedésben, vagyis önkéntes küzdő felek, a
játékvezetők belátása szerint büntetést kapnak, sőt, akár ki is zárhatók a mérkőzésről. Előfordulhat,
hogy kiegészítő fegyelmi intézkedéseket is mérnek rájuk.
Az a játékos, aki a játékvezető felszólítása után is folytatja vagy megkísérli folytatni a verekedést
vagy dulakodást, vagy ellenáll a vonalbírónak kötelessége teljesítése során; a játékvezető döntése
szerint verekedésért legalább nagybüntetést és végleges fegyelmi büntetést, továbbá egyéb
büntetéseket is kaphat ezeken felül.
A verekedésben az a játékos az agresszor, aki megüt vagy megkísérel megütni egy másik játékost,
hogy ezzel bántalmazza védtelen helyzetben lévő, vagy verekedni nem hajlandó ellenfelét.
IIHF 40. SZABÁLY – JÁTÉKVEZETŐ BÁNTALMAZÁSA
Ha egy játékos szándékosan, bármilyen módon fizikai erőszakot alkalmaz egy hivatalos személy
ellen; bármilyen módon, amikor az ilyen cselekedet valószínűsíthetően sérülést okozott volna a
hivatalos személynek; illetve fizikailag megalázza, vagy szándékosan fizikai erőszakot alkalmaz egy
hivatalos személy ellen kizárólag azzal a céllal, hogy kiszabaduljon a hivatalos személy kezéből egy
dulakodás során vagy közvetlenül azt követően.

IIHF 39. SZABÁLY – JÁTÉKVEZETŐ SÉRTEGETÉSE
Ha egy játékos, edző vagy csapat stábtag bármilyen felszerelést vagy más tárgyat dob vagy lő egy
játékvezető irányába, de az túl távol esik ahhoz, hogy érintkezzen vele. Ez a cselekedet történhet a
jégen vagy azon kívül.
A Fegyelmi Bizottság büntetéskiszabási elvei alapján a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy a
büntetés mértéke igazodjon a fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az elkövető vétkességének fokához,
továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

A felvételen látható események semmilyen módon nem köthetők a sport
szellemiségéhez, azoknak az Erste Ligában és a jégkorongban nincs helyük.
Láday Tamás, a Sport Club Csíkszereda játékosának esetében a Fegyelmi Bizottság az
összes körülményt mérlegelve, a játékvezetők által a pályán kiszabott büntetést
helybenhagyja és a játékossal szemben további szankciót nem alkalmaz.
A Fegyelmi Bizottság Garet Huntot a Corona Brasov játékosát a jégkorongsporthoz
méltatlan magatartása miatt 9 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 Corona Brasov csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés
értelmében 500 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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