015/2021-2022 sz. Fegyelmi Határozat

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 Horváth Dániellel a Budapest Jégkorong
Akadémia játékosával szemben.

A Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi szabályzat 20. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak
alapján a játékossal szemben az eljárást
megszünteti.
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 19. napján rendezett U16 52
sorszámú Budapest Jégkorong Akadémia - Ifj. Ocskay Gábor NJA mérkőzésen történt
szabálytalanságot.
Az eseménynapló szerint a Budapest Jégkorong Akadémia csapatának játékosa Horváth
Dániel szabálytalanul ütközött ellenfelével. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 57.5.
szabályát alkalmazva 5 perc + végleges fegyelmi büntetéssel sújtotta gáncsolásért.
IIHF 57. SZABÁLY – GÁNCSOLÁS
Játékos nem helyezheti az ütőt vagy testének bármely részét úgy, hogy abban az ellenfél
megbotoljon vagy elessen. Egy befejezett játékhelyzettel egyidejűleg bekövetkező véletlen
botlás nem büntetendő, ahogy a játék megszakításával egyidejűleg vagy azt követően
bekövetkező véletlen botlások sem büntetendők.
A mérkőzés felvételén az eset nem látható, az takarásban van a palánktól. Fegyelmi
Bizottság a rendelkezésre álló jegyzőkönyv és sérülésregiszter alapján, az eset minden
körülményét figyelembe a játékvezetők által kiszabott büntetést helybenhagyja, a
játékossal szemben további szankciót nem alkalmaz.

A Sportfegyelmi Szabályzat 20. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint:
A fegyelmi határozat tartalmát tekintve megszüntető határozatot kell hozni abban az esetben,
ha a fegyelmi vétség súlyára, és az eset összes körülményeire tekintettel még a legenyhébb
fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek.
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.
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