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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 44 (FTC-Telekom - DVTK
Jegesmedvék) mérkőzés 12. percében történt esetet, amelynek során Low Brayden Alexander (FTCTelekom) 5+20 perces büntetést kapott palánkra lökésért.
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.
A büntetés súlyossága a játékvezető mérlegelési jogkörébe tartozik, a palánkkal való
ütközéssúlyossága alapján. E szabály alkalmazása során a játékvezetők mérlegelési lehetősége igen
széles. Az ütközést végrehajtó játékosnak kell meggyőződnie arról, hogy ellenfele nincs
veszélyeztetett helyzetben, és ha igen, akkor el kell kerülnie vagy minimalizálnia kell az érintkezést.
Annak meghatározásakor azonban, hogy az ilyen érintkezés elkerülhető lett volna-e, figyelembe
lehet venni az ütközés körülményeit, beleértve azt, hogy a leütközött játékos közvetlenül az ütközés
előtt vagy azzal egyidejűleg veszélyeztetett helyzetbe hozta-e magát, vagy hogy az ütközés
elkerülhetetlen volt-e. Ezeket a tényezőket a játékvezetőnek figyelembe kell vennie e szabály
alkalmazásakor.
A játékvezető belátása szerint nagybüntetést szabhat ki egy olyan játékosra, aki vétkes az ellenfél
palánkra lökésében, és aki oly módon gondatlanul veszélyeztette a szabálytalanságot elszenvedő
játékost, hogy a játékvezető megítélése szerint az ilyen játékos súlyosabb büntetést érdemel, mint
egy kisbüntetés.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A DVTK Jegesmedvék játékosa az ütközést megelőzően befordult a közeledő ellenfele előtt, azonban
az FTC-Telekom játékosának lett volna ideje korrigálni, az ütközés elkerülhető lett volna. Low
Brayden Alexander ellenfelét hátulról a palánk irányába lökte, ezzel gondatlanul veszélyeztetve
ellenfelét. A DVTK Jegesmedvék játékosa megsérült, a játékot nem folytatta.

A Fegyelmi Bizottság lökés erejét, és az eset összes körülményét mérlegelve, a
játékvezetők által a pályán kiszabott büntetést helybenhagyja és a játékossal szemben
további szankciót nem alkalmaz.
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