
                                                                                                                                                   

 
                                            

 

ERSTE LIGA FEGYELMI  
BIZOTTSÁG 

 

A Fegyelmi Bizottság 2017-18/043.sz. határozata 

Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 191 (Fehérvári Titánok – DVTK Jegesmedvék) 
mérkőzés 48. percében történt esetet, amelynek során MAGOSI Bálint (DVTK Jegesmedvék) 10+20 perces 
büntetést (MISC, GAMI) kapott. A Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A játékos a játékvezetői tevékenységet sportszerűtlen hangnemben bírálta. A játékvezető 10 perc fegyelmi 
büntetéssel sújtotta a Magosi Bálintot. A büntetőpadról továbbra is sportszerűtlen hangnemben kiabált a 
játékvezető felé, amiért megkapta második 10 perces fegyelmi büntetését, így végleges fegyelmi büntetését. 
 
IIHF 168. SZABÁLY — SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS  
DEFINÍCIÓ: A játékos vagy csapat hivatalos személy, aki megsérti a sportszerűségre, fair playre és az egymás 
tiszteletre vonatkozó szabályokat. 
Fegyelmi Büntetés - A játékos, aki botrányosan viselkedik vagy folytatólagosan sportszerűtlenkedik.  
 
IIHF 116. SZABÁLY — HIVATALOS SZEMÉLYEK SÉRTEGETÉSE  
DEFINÍCIÓ: Egy játékos vagy csapat hivatalos személy arra irányuló kísérlete, hogy megfossza a játékvezetőt a 
tekintélyétől, megalázza vagy megsértse a játékvezetőt, hogy megkérdőjelezze a játékvezető tisztességét vagy 
alkalmasságát, vagy tettlegesen lépjen fel egy játékvezetővel szemben. 
Fegyelmi Büntetés - A csapatkapitány vagy csapatkapitány-helyettes, aki a jégen belül vagy kívül a 
játékvezetőnél reklamál a játékvezetést, a játékvezetői szabályértelmezést vagy a játék kézben tartását illetően. 
 
107. SZABÁLY — BÜNTETÉSEK IDŐTARTAMA | FEGYELMI BÜNTETÉS 
Ha egy játékosra bármikor a mérkőzés folyamán másodjára Fegyelmi Büntetést szabnak ki, akkor ez Automatikus 
Végleges Fegyelmi Büntetéssé válik. A játékosnak az öltözőbe kell mennie, helyette cserejátékos léphet jégre, 
és nem kell egy csapattársának sem kiülnie a büntetőpadra. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint a játékos sportszerűtlenül viselkedett a mérkőzés játékvezetőjével 
szemben. 
 
A Fegyelmi Bizottság felszólítja az érintett egyesület vezetőit, hogy a játékosok figyelmét kiemelten hívják fel a 

hasonló cselekményektől való tartózkodásra a jövőben. Az ilyen, és ehhez hasonló esetek sem a DVTK 

Jegesmedvék csapatára, sem a mérkőzés hivatalos személyeire nem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket közös 

érdekünk, hogy határozottan visszaszorítsuk.  

A Fegyelmi Bizottság a játékvezetők által a pályán kiszabott büntetést helybenhagyja, 
a játékossal szemben további szankciót nem alkalmaz. 
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