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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Játékvezetői Munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta
az Erste Liga EL 187 (Titánok - Sport Club Csíkszereda) mérkőzés 56. percében történt esetet,
amelynek során Sofron István (Sport Club Csíkszereda) 2 perces büntetést kapott testre ütésért.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A Sport Club Csíkszereda játékosa egy kapu előtt szituációban botjának tollával ellenfele lágyékát
szándékosan megütötte, megszúrta. A játékvezetőknek az esetet az IIHF 61. vagy 62. szabálya
alapján nagybüntetéssel, vagy végleges kiállítással kellett volna sújtani.
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 irányoznak, és a játékvezető megítélése szerint ezt nem a korong
megjátszására irányuló kísérletként tesznek, testre ütésként büntetendő.
A játékvezető belátása szerint testre ütésért nagybüntetést, vagy végleges kiállítást szabhat ki, ha
egy játékos gondatlanul veszélyeztet egy ellenfelet. A gondatlan veszélyeztetés megítélése a
szabálytalanság súlyosságán, az érintkezés súlyosságán, az erőszakosság és az általános
sportszerűtlenség fokától függ.
IIHF 62. SZABÁLY – BOTTAL SZÚRÁS
Bottal szúrás, ha egy játékos megdöf vagy megkísérel megdöfni egy ellenfelet az ütő tollának
sarkával vagy hegyével; akár létrejött érintkezés, akár nem.
A játékvezető belátása szerint nagybüntetést vagy végleges kiállítást szabhat ki, ha egy játékos bottal
megszúr egy ellenfelet.

A Fegyelmi Bizottság a sérülésveszélyes szabálytalanság miatt Sofron Istvánt, a Sport Club
Csíkszereda játékosát 1 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
A játékos a büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésen tölti le.

Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus
pénzbüntetés került kiszabásra a Sport Club Csíkszereda csapatának részére. A klub a 72/B. § (2)
bekezdés értelmében 100 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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