1. FEGYELMI INTÉZKEDÉS EGY TISZTSÉGVISELŐ FELÉ
Sérelem

Bizonyiték

Büntetés

Pénzbeni büntetés

Bíró vagy partjelző nem védhető
Bíró vagy partjelző megsértése
Bíró vagy partjelző fenyegetése
Bíró vagy partjelző döntésének
megtagadása
Bíró vagy partjelző lökdösése
taszigálása
Bíró vagy partjelző
megtámadása, köpködése
Tisztségviselő vagy edző
helytelen viselkedése

jelentés
piros lap és vagy jelentés
piros lap és vagy jelentés

sport büntetés
20-180 nap

piros lap és vagy jelentés

50-180 nap

piros lap és vagy jelentés
piros lap és vagy jelentés

20-180 nap
190 naptól 1 évre eltiltás
mérkőzéstől
IGEN

jelentés

sport büntetés

piros lap

10 nap

piros lap

10 nap

IGEN

2. Helytelen viselkedés
Vitatkozás a bíró döntéséről
A tartalék játékosok elitélendő
viselkedése

3. Kollektiv erőszak

A pálya elfoglalása játékosok,
megfigyelők, tisztségviselők által jelentés
jelentés
Bárminemű hang, vizuális
erősitő berendezés használata
mely felzaklatja a közönséget
jelentés
Tárgyak játéktérre dobálása

4. A játékos kötelezettségeinek nem teljesitése
jelentés
A kapitány kötelezettségének
elmulasztása

pálya felfüggesztése
pálya felfüggesztése

IGEN
IGEN

pálya felfüggesztése

IGEN

10 nap

AZ IRB AJÁNLOTT SZANKCIÓI A JÁTÉKTÉREN BELÜLI SÉRELMEKRE
17-ES SZABÁLYZAT. 1-ES FÜGGELÉK
Büntetési sávok

Minimális büntetés

7-84 nap, 1-12 hét

21-182 nap, 3-26 hét
7-42 nap, 1-6 hét
49-252 nap, 7-36 hét

21 nap
fejre 84 nap, testre 42
nap
fejre 26 hét, testre 84
nap
14 nap, 2 hét
20 hét

7-84 nap, 1-12 hét

28 nap

Sérelem
Az ellenfél kezének, karjának,
könyökének törése
Az ellenfél sípcsonton való
megrúgása
Az ellenfél megütése
Az ellenfél megtaposása
Az ellenfél lefejelése
Az ellenfél térdel történő
megsértése

21-182 nap, 3-26 hét

Az ellenfél megharapása
Az ellenfél szemének támadása
a kéz bármely részével
A korai, késői, veszélyes
szerelés beleértve a "stiff arm
tackle" is
Az ellenfél labdát rúgó
játékosának támadása, elzárása,
megragadása
A labdát nem birtokló ellenfél
játékosának feltartása,
lökdösése,támadása,útjának
elzárása,megragadása
tolongáson kívűl
A tolongás első sorának
szándékos elhúzódása az
ellenféltől, majd hirtelen
nekicsapódása
A tolongás első sorában az
ellenfél lábának felemelése vagy
késztetése hogy kiemelkedjen a
tolongásból
A tolongás szándékos
összedöntése
Az ellenfél játékosának
molesztálása, akadályozása,
meggátolása, helytelen
viselkedés kialakitása amig a
labda játékon kívűl van
Ha a játékosnak 3
figyelmeztetése, vagy részleges
felfüggesztése van
A mérkőzés hivatalos
tisztségviselőinek szóbeni
szidalmazása
A mérkőzés hivatalos
tisztségviselőinek szóbeni vagy
tettleges fenyegetése
A mérkőzés hivatalos
tisztségviselőinek fizikai
bántalmazása
Olyan tett elkövetése mely
fölösleges kockázatot jelenthet
játékosoknak és
tisztségviselőknek

12-36 hónap

18 hónap

18-36 hónap

24 hónap

7-56 nap, 1-8 hét

21 nap

7-42 nap, 1-6 hét

14 nap

7-42 nap, 1-6 hét

14 nap

7-42 nap, 1-6 hét

14 nap

7-42 nap, 1-6 hét

14 nap

7-42 nap, 1-6 hét

21 nap

7-42 nap, 1-6 hét

14 nap

7-28 nap, 1-4 hét

14 nap

4-12 hét

8 hét

12-24 hónap

18 hónap

2 év, örökre eltiltás

5 év

