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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Játékvezetői Munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta 
az Erste Liga EL 193 sorszámú (Corona Brasov - Sport Club Csíkszereda) mérkőzés 54. percében 
történt esetet, amelynek során Ilia Krikunov (Sport Club Csíkszereda) 2 perces kisbüntetést kapott 
testre ütésért. 
 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A Sport Club Csíkszereda harmadában egy korongért folyó harc során Ilia Krikunov felütött ellenfele 
lábai közé.  
 
A játékvezetők az esetet az IIHF 61.2 szabálya alapján büntették. A játékvezetők döntéseiket saját 
belátásuk szerint hozzák. 
 
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. 
 
IIHF 61.2 KISBÜNTETÉS 
A játékvezető belátása szerint testre ütésért kisbüntetést szabhat ki az érintkezés súlyossága, az 
erőszakosság fokától függően. 
 
IIHF 61.3 NAGYBÜNTETÉS  
A játékvezető belátása szerint testre ütésért nagybüntetést szabhat ki, ha egy játékos gondatlanul 
veszélyeztet egy ellenfelet testre ütéssel, és a játékvezető úgy ítéli, hogy a kisbüntetés nem 
elégséges.  
 
IIHF 61.4 VÉGLEGES KIÁLLÍTÁS  
A játékvezető belátása szerint testre ütésért 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 61.8 FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, saját 
belátásuk szerint. 



 

 

 

A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint a megmozdulás szabálytalan volt, azt a 
játékvezetők büntették. A Bizottság a mozdulatban nem vélt felfedezni szándékos sérülés 
okozására alkalmas mozdulatot, ezért az eset összes körülményeire tekintettel fegyelmi 
büntetés kiszabását nem tartja szükségesnek, a Sport Club Csíkszereda játékosával 
szemben szankciót nem alkalmaz. 
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