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A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottságának elnöke a
Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdés alapján, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
fegyelmi vétség elkövetése miatt indított eljárást Hódi Krisztiánnal a PHC játékosával szemben.

A játékost a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (2) bekezdés d) pontjában
foglaltak alapján
a játéktól – versenyzéstől 1 mérkőzésről eltiltja.
A játékos a fegyelmi büntetését klubjának soron következő U21 korosztályú mérkőzésén kell
letölteni. Az eltiltás letöltéséig a játékos MJSZ és más, külföldi bajnokság szervezésében zajló
mérkőzéseken sem vehet részt.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az
MJSZ Fegyelmi Bizottságához. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó
hatálya.
Indoklás:
Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a 2021. szeptember 16. napján rendezett U21 8
sorszámú Debreceni Hoki Klub – PHC mérkőzésen történt szabálytalanságot.
Az eseménynapló és a mérkőzés felvétele szerint a PHC csapatának játékosa Hódi
Krisztián korongot birtokló ellenfelét hátulról, nagy erővel palánknak lökte. A játékvezető a játékost
a szabálykönyv 41.3. szabályát alkalmazva 5+20 perc végleges fegyelmi Büntetéssel sújtotta
hátulról lökésért.
IIHF 41. SZABÁLY – PALÁNKRA LÖKÉS
Palánkra lökésért büntetést kell kiszabni minden olyan játékosra, aki egy védtelen ellenfelet
olyan módon ütközik le vagy lök meg, hogy amiatt nagy erővel vagy veszélyesen a palánknak
csapódik.
Az ütközést végrehajtó játékosnak kell meggyőződnie arról, hogy ellenfele nincs
veszélyeztetett helyzetben, és ha igen, akkor el kell kerülnie vagy minimalizálnia kell az
érintkezést. Annak meghatározásakor azonban, hogy az ilyen érintkezés elkerülhető lett

volna-e, figyelembe lehet venni az ütközés körülményeit, beleértve azt, hogy a leütközött
játékos közvetlenül az ütközés előtt vagy azzal egyidejűleg veszélyeztetett helyzetbe hozta-e
magát, vagy hogy az ütközés elkerülhetetlen volt-e.
A játékvezető belátása szerint Nagybüntetést szabhat ki egy olyan játékosra, aki vétkes az
ellenfél palánkra lökésében, és aki oly módon gondatlanul veszélyeztette a szabálytalanságot
elszenvedő játékost, hogy a játékvezető megítélése szerint az ilyen játékos súlyosabb
büntetést érdemel, mint egy Kisbüntetés.
Ha palánkra lökésért Végleges Kiállítást szabhat ki, viszont a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a
szabálytalanság könnyen az elszenvedő játékos sérüléséhez vezethetett volna, akkor Végleges
Fegyelmi Büntetést is szabhat ki.
A Fegyelmi Bizottság megállapítása szerint Hódi Krisztián ellenfelét olyan testhelyzetben
lökte palánknak amikor az nem számíthatott támadásra, magát védeni nem tudta. Az eset
kiemelkedően sérülésveszélyes és sportszerűtlen mivolta miatt a Bizottság a rendelkező
részben meghatározott szankció kiszabása mellett döntött.
Tájékoztatom, hogy tekintettel arra, hogy az ügyet a Bizottság tárgyalás mellőzésével vizsgálta,
a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kérheti
annak részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól. A tárgyalás kérése a már kihirdetett
határozatra nem halasztó hatályú.
Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a tárgyalás
tartásának jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi Bizottság elé, a
fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhetnek.
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1)
bekezdése alapján biztosítottuk.
Budapest, 2021. szeptember 18.
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