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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 115 sorszámú (Budapest Jégkorong 
Akadémia HC - Dunaújvárosi Acélbikák) mérkőzés 57. percében történt esetet, amelynek során 
Szabó Csaba (Dunaújvárosi Acélbikák) 20 perces fegyelmi büntetést kapott sportszerűtlen 
magatartásért. 
 
Szabó Csaba egy részére kiszabott kisbüntetést követően rasszista, trágár kifejezésekkel illette 
ellenfelét. A pályát elhagyva gúnyos módon gratulált a mérkőzés játékvezetőinek. 
 
IIHF 75. SZABÁLY – SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS 
A játékosok, edzők és a csapat stábtagok mindenkor felelősek a viselkedésükért, és törekedniük kell 
arra, hogy a mérkőzés előtt, alatt vagy után, a jégen vagy azon kívül, illetve a jégpálya bármely 
pontján megakadályozzák a rendbontó magatartást. Ennek elmulasztása esetén a játékvezetők 
büntetést szabhatnak ki a fenti személyek bármelyikére 
 
Ha egy beazonosítható játékos obszcén, trágár vagy sértő módon beszél vagy cselekszik bárkivel, 
részére fegyelmi büntetés szabható ki obszcén gesztusok, rasszista, sértő vagy szexuális tartalmú 
megjegyzések használata miatt. 
 
IIHF 75.6 JELENTÉS 
Minden játékvezető felelőssége, hogy jelentést küldjön az illetékes szerveknek, amelyben 
részletesen beszámol az obszcén gesztusok, rasszista sértések vagy gúnyolódás, illetve szexuális 
tartalmú megjegyzések vagy kifejezések bármely játékos, edző, csapat stábtag vagy más csapat 
hivatalos személy által történő használatáról. 
 
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 elítél mindenfajta etnikai, rasszista hangvételű, vagy megbélyegző 
idegenellenességet, az ilyen magatartásformákkal szemben határozottan fog fellépni. 

 
A Fegyelmi Bizottság Szabó Csabát a Dunaújvárosi Acélbikák játékosát a kiemelten 
sportszerűtlen megnyilvánulása miatt 2 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 Dunaújvárosi Acélbikák csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) 
bekezdés értelmében 150 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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