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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Játékvezetői Munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta
az Erste Liga EL 272 (Sport Club Csíkszereda - FTC-Telekom) mérkőzés 15. percében történt
eseményt.
Az események kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 15. percében az FTC-Telekom játékosa Nagy Gergő két kézzel palánknak lökte ellenfelét.
A megmozdulás nem a korong megszerzésére irányult. A Sport Club Csíkszereda játékosa a lökés
mozdulatának megkezdésekor korongot már nem birtokolt. A lökés a Sport Club Csíkszereda
játékosát olyan veszélyeztetett testhelyzetben érte, amikor magát védeni már nem tudta, hátával,
fejével nagy erővel a palánknak csapódott.
Nagy Gergő veszélyeztetett helyzetben lévő ellenfelét szükségtelenül nagy erővel lökte meg egy
olyan szituációban amikor a megmozdulással korongot már nem szerezhetett volna. Szabálytalan
megmozdulása ellenfele súlyos sérüléséhez vezetett.
IIHF 41. SZABÁLY – PALÁNKRA LÖKÉS
Palánkra lökésért büntetést kell kiszabni minden olyan játékosra, aki egy védtelen ellenfelet olyan
módon ütközik le vagy lök meg, hogy amiatt nagy erővel vagy veszélyesen a palánknak csapódik.
Az ütközést végrehajtó játékosnak kell meggyőződnie arról, hogy ellenfele nincs veszélyeztetett
helyzetben, és ha igen, akkor el kell kerülnie vagy minimalizálnia kell az érintkezést.
Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, saját
belátásuk szerint.
IIHF 28. SZABÁLY - KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK
Az illetékes szervek saját belátásuk szerint kivizsgálhatnak minden olyan incidenst, amely az IIHF
joghatósága alá tartozó bármely mérkőzéssel kapcsolatban történik, beleértve a bajnoki, bajnokság
előtti, edző- vagy barátságos mérkőzéseket, valamint a bajnoki mérkőzéseket.
Az illetékes szervek további fegyelmi intézkedéseket foganatosíthatnak a mérkőzés során, vagy
követően a játékosok, kapusok, edzők, csapatstáb, vagy a csapat vezetője által elkövetett bármely
szabálysértésért, függetlenül attól, hogy az adott szabálytalanságot a játékvezetők büntették-e már.

A Fegyelmi Bizottság a sérülést okozó palánkra lökés miatt Nagy Gergőt az FTC-Telekom
játékosát 3 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 az FTC-Telekom csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés
értelmében 250 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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