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2021-22/020.sz. határozat
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 86 (MAC HKB Újbuda – FTC-Telekom)
mérkőzés 26. percében történt esetet, amelynek során Dóczi Zsombor (MAC HKB Újbuda) 5+20
perces büntetést kapott testre ütésért.
IIHF 61. SZABÁLY – TESTRE ÜTÉS
Testre ütés az a cselekedet, amikor egy játékos az ellenfél felé lendíti az ütőjét, függetlenül attól,
hogy létrejön-e érintkezés vagy sem. A nadrágot vagy a lábszárvédő elülső részét érő ütővel történő
nem agresszív érintés nem büntetendő testre ütésként.
Minden olyan erőszakos vagy erőteljes ütés, melyet az ütővel az ellenfél testére, az ellenfél ütőjére,
vagy kezére, illetve annak közelébe irányulnak, és a játékvezető megítélése szerint ezt nem a korong
megjátszására irányuló kísérletként teszik, testre ütésként büntetendő.
IIHF 61.3 NAGYBÜNTETÉS
A játékvezető belátása szerint testre ütésért Nagybüntetést szabhat ki, ha egy játékos gondatlanul
veszélyeztet egy ellenfelet testre ütéssel, és a játékvezető úgy ítéli, hogy a Kisbüntetés nem
elégséges. A 61.5 szabályban található, hogy mikor adható ezen felül Végleges Fegyelmi büntetés.
IIHF 61.5 VÉGLEGES FEGYELMI BÜNTETÉS
Ha e szabály rendelkezései szerint testre ütésért Nagybüntetés került kiszabásra, akkor ezen felül
Végleges Fegyelmi büntetés is járul hozzá.
IIHF 61.8 FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK
Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, saját
belátásuk szerint.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 26. percében Dóczi Zsombor kapura törő ellenfelével szabálytalankodott. Botját
magasba emelve hátulról olyan nagy erejű ütést mért ellenfele felső testére, hogy az eltört rajta. A
mozdulat nem a korong megszerzésére, hanem kizárólag sérülés okozására volt alkalmas. Az ilyen
és ehhez hasonló megmozdulások kiemelten sérülésveszélyesek, sportszerűtlenek, ezeknek a
szabálytalanságoknak a jégkorongban nincs helyük.

A Fegyelmi Bizottság Dóczi Zsombort, a MAC HKB Újbuda játékosát a sportszerűtlen és
sérülésveszélyes szabálytalanság miatt 6 mérkőzésről eltiltja.
A játékos a büntetését csapata soron következő Magyar Kupa és Erste Liga mérkőzésein tölti le.

Az eltiltás letöltéséig a játékos semmilyen más korosztályú MJSZ bajnoki, és más, külföldi
bajnokság szervezésében zajló mérkőzésen sem vehet részt.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus
pénzbüntetés került kiszabásra a MAC HKB Újbuda csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés
értelmében 500 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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