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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a Szuperkupa SZK 1 sorszámú (DEAC - FTC-Telekom) 
mérkőzés 59. percében történt esetet, amelynek során Tóth Gergő (FTC-Telekom) 5+20 perces 
büntetést kapott durva játékért. 
 
A mérkőzés 59. percében az FTC-Telekom játékosa ellenfelével verekedést kezdeményezett.  
 
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS 
A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak. Verekedésnek minősül, ha legalább egy 
játékos többször megüti vagy megpróbálja megütni az ellenfelét, vagy ha két játékos úgy birkózik, 
hogy a vonalbíróknak megnehezítik a közbelépést és az ellenfelek szétválasztását.   
 
Verekedés kezdeményezője az a játékos, aki tetteivel vagy viselkedésével a következő kritériumok 
bármelyikét/egy részét teljesíti: közeledés az ellenfélhez; először veszi le a kesztyűt; első ütés; 
fenyegető magatartás vagy testtartás; szóbeli felbujtás, provokáció vagy fenyegetés; egy korábbi 
játékbeli incidens megtorlására utaló magatartás; egy korábbi játékbeli incidens nyilvánvaló 
megtorlása. 
 
A verekedésben az a játékos az agresszor, aki megüt vagy megkísérel megütni egy másik játékost, 
hogy ezzel bántalmazza védtelen helyzetben lévő, vagy verekedni nem hajlandó ellenfelét. 
 
Tóth Gergő a mérkőzés lefújása előtt alig 2 perccel, egy játékmegszakítás során a cserepadról 
bekorcsolyázva verekedést kezdeményezett ellenfelével. A verekedés közben kesztyűit eldobva 
jégen fekvő passzív ellenfelét tovább ütötte, a verekedést a játékvezetők fizikai beavatkozása 
ellenére sem hagyta abba. A Bizottság álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy egy játékos 
kizárólag azzal a szándékkal lépjen a jégre, hogy verekedjen. Az ilyen és ehhez hasonló 
sérülésveszélyes verekedéses jeleneteknek a jégkorongban nincs helyük. 

 
A Fegyelmi Bizottság Tóth Gergőt az FTC-Telekom játékosát az agresszív fellépésért, és 
verekedés kezdeményezésért 3 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 az FTC-Telekom csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés 
értelmében 250 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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