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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 14 (Gyergyói Hoki Klub - Sport Club
Csíkszereda) mérkőzés 15. percében történt esetet, amelynek során Papp Szabolcs (Sport Club
Csíkszereda) 25 perc végleges kiállítást kapott hátulról gáncsolásért, majd 25 perc végleges kiállítást
fejre, nyakra irányuló támadásért.
IIHF 52. SZABÁLY – GÁNCSOLÁS HÁTULRÓL
A gáncsolás hátulról az a cselekedet, amikor egy játékos a lábával vagy lábfejével kiüti vagy kirúgja
az ellenfél lábát maga alól; vagy karral, illetve könyökkel hátra löki az ellenfél felsőtestét, mellyel
egyidejűleg lábának előre irányuló mozgásával kiüti vagy kirúgja az ellenfél lábát, amitől az nagy
erővel a jégre esik.
IIHF 48. SZABÁLY – FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS
Nem létezik szabályosan végrehajtott fejre, nyakra irányuló támadás. Szabálytalan az ellenfél fejével
való érintkezés, ha az ütközés során a fej volt a fő érintkezési pont, és az érintés elkerülhető volt.
Jelen szabály felülírja az összes fejre vagy nyakra mért ütéssel kapcsolatos
rendelkezést
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 15. percében Papp Szabolcs ellenfele lábát hátulról kirúgta. A jégről felálló Szabó Pál
Krisztiánt nagy erővel közvetlenül fejen ütötte. A Gyergyói Hoki Klub játékosa súlyosan megsérült,
kórházi ellátásra szorult.
A Fegyelmi Bizottság büntetéskiszabási elvei alapján a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy a
büntetés mértéke igazodjon a fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az elkövető vétkességének fokához,
továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.
A Fegyelmi Bizottság az eset vizsgálatakor nem vélt felfedezni enyhítő körülményt. Az eset felvételén
látható szabálytalanság semmilyen módon nem köthető a jégkoronghoz, annak a sportban nincs
helye.
A Fegyelmi Bizottság elítél minden olyan támadást, ami szükségtelen, elkerülhető és veszélyes a
résztvevők testi épségére.

A Fegyelmi Bizottság Papp Szabolcsot a Sport Club Csíkszereda játékosát a
jégkorongsporthoz méltatlan magatartása miatt 12 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.

Az Erste Liga a tiszta, biztonságos és fair jégkorong színtere kíván lenni. A Bizottság az
ilyen és ehhez hasonló eseteket a továbbiakban is visszatartó erejű szankcióval fogja
sújtani.
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 Sport Club Csíkszereda csapatának részére. A klub a 72/B. § (2)
bekezdés értelmében 500 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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