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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 14 (Gyergyói Hoki Klub - Sport Club
Csíkszereda) mérkőzés harmadik harmadban történt esetet, amelynek során Karel Kubat (Sport Club
Csíkszereda) ütközött a mérkőzés játékvezetőjével.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés harmadik harmadában egy alapvonal alá belőtt korongot a kapus a palánk mellett kifelé
lőtt a harmadából. A tilos felszabadítás szituációt kontroll alatt tartó vonalbírót a Sport Club
Csíkszereda játékosa elsodorta. A játékvezető rövid ápolás után folytatni tudta munkáját.
A Fegyelmi Bizottság a mozdulatsorban nem vélt felfedezni szándékos ütközésre, vagy
sérülésokozásra irányuló szándékot. Azonban a mozdulatsorban nem volt felfedezhető annak
szándéka sem, hogy az alapvonal felé korcsolyázó Karel Kubat bármit tett volna az ütközés
elkerülésének érdekében. Korcsolyázása folyamatos volt, az ütközést megelőzően súlypontján nem
változtatott. Az ütközést az eset felvétele alapján nem próbálta meg elkerülni.
A játékosoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerüljék a mérkőzés hivatalos
személyeivel szemben történő bármilyen fizikai kontaktust.
A játékvezetőknek a játékost az IIHF 40. szabályát alkalmazva kellett volna büntetni.
IIHF 40. SZABÁLY – JÁTÉKVEZETŐ BÁNTALMAZÁSA
Ha egy játékos fizikai erőt alkalmaz bármilyen módon egy hivatalos személy ellen, azzal a szándékkal,
hogy sérülést okozzon, vagy aki bármilyen módon a hivatalos személyt megpróbálja megsebesíteni.
A szabály alkalmazása szempontjából a „sérülést okozhat” úgy értelmezendő, hogy a játékos olyan
mértékű erőt alkalmazott, amiről tudta vagy tudnia kellett volna, hogy megsebesíthet mást.

A Fegyelmi Bizottság az elkerülhető és sérülésveszélyes játékvezetővel történt ütközés
miatt Karel Kubatot a Sport Club Csíkszereda játékosát 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
A játékos a büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein 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 150 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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