Erste Liga Fegyelmi Bizottság
2021-22/036.sz. határozat
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 180 (MAC HKB Újbuda - UTE)
mérkőzés 53. percében történt esetet, amelynek során Jakub Izacky (MAC HKB Újbuda) 25 perces
büntetést kapott a játékvezető bántalmazásáért.
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;
40.2 KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉS – FELFÜGGESZTÉS – I. KATEGÓRIA
Ha egy játékos szándékosan megüt egy hivatalos személyt, és ezzel sérülést okozhat; vagy
szándékosan fizikai erőt alkalmaz bármilyen módon egy hivatalos személy ellen, azzal a szándékkal,
hogy sérülést okozzon, vagy aki bármilyen módon a hivatalos személyt megpróbálja megsebesíteni.
A szabály alkalmazása szempontjából a „sérülést okozhat” úgy értelmezendő, hogy a játékos olyan
mértékű erőt alkalmazott, amiről tudta vagy tudnia kellett volna, hogy megsebesíthet mást.
40.3 KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉS – FELFÜGGESZTÉS – II. KATEGÓRIA
Ha egy játékos szándékosan fizikai erőt alkalmaz bármilyen módon egy hivatalos személy ellen, azzal
a szándékkal, hogy sérülést okozzon (kivéve az I. kategóriában megnevezett tételeket), vagy aki
bármilyen módon a hivatalos személyt megpróbálja megsebesíteni, vagy leköpi a hivatalos személyt.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
Jakub Izacky botjával megütötte a mérkőzés játékvezetőjét.
A mérkőzés 53. percében egy kapu előtti szituációban a játékvezető fellépett a neki háttal álló
játékosokhoz, figyelmeztetve őket, hogy engedjenek egymás szorításán. A MAC HKB Újbuda
játékosa botját kitépte ellenfelének botja, és kesztyűi közül. Ezt a mozdulatot újabb mozdulatsor
követte, amely a játékvezető irányába történő botlendítés volt.
A Fegyelmi Bizottság tagjainak egységes álláspontja szerint Jakub Izacky botját szándékosan a
játékvezető irányába lendítette.
A bot kiszabadítását megelőzően a játékos kinézett a játékvezetőre, tisztában volt annak
pozíciójával. Botjának ellenfelétől történt elrántását követően kezét emelve, botjával maga felett
ívet leírva, nagy lendülettel és erővel ütött a játékvezető irányába.
A játék ekkor az ellentétes oldalon folyt, a bottal történő lendítés tudatos volt, az a mérkőzés
játékvezetőjének irányába történt. A játékos a mozdulat közben a játékvezető irányába nézett, látta
őt, ennek ellenére kísérletet sem tett a mozdulat visszafogására, lassítására, az ütés elkerülésére.

A megmozdulás teljes mértékben indokolatlan, és felesleges volt. Ütés, szándékos fizikai erő
alkalmazása a mérkőzés hivatalos személye ellen.

A Fegyelmi Bizottság Jakub Izackyt a MAC HKB Újbuda játékosát a játékvezető
megtámadása miatt 7 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 MAC HKB Újbuda csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés
értelmében 500 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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