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2021-22/017.sz. határozat
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Játékvezetői Munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta
az Erste Liga EL 130 (DEAC - UNI Győr ETO HC) mérkőzésen történt eseteket, amelyek során Jan
Dalecky (DEAC) több alkalommal szabálytalan volt ellenfeleivel szemben.
Az esetek kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
Eset #1
A mérkőzés 34. percében Jan Dalecky mindkét kezét magasan tartva, ellenfelét a fején eltalálva
palánknak/plexinek lökte. Az esettel kapcsolatban kiállítás nem történt. A szabálytalanság
következtében az UNI Győr ETO HC játékosa megsérült a játékot nem tudta folytatni. A
játékvezetőknek az esetet észlelni, és szankcionálni kellett volna az IIHF 48. szabályát alkalmazva.
IIHF 48. SZABÁLY – FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS
Nem létezik szabályosan végrehajtott fejre, nyakra irányuló támadás. Szabálytalan az ellenfél fejével
való érintkezés, ha az ütközés során a fej volt a fő érintkezési pont, és az érintés elkerülhető volt.
Jelen szabály felülírja az összes fejre vagy nyakra mért ütéssel kapcsolatos rendelkezést.
A játékvezető belátása szerint fejre irányuló támadásért 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.

A Fegyelmi Bizottság a sérülést okozó szabálytalanság miatt Jan Daleckyt a DEAC játékosát
2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
Eset #2
A mérkőzés 37. percében Jan Dalecky egy palánk melletti korongért folyó harc során ellenfelét
lefejelte. A játékvezetők Jan Daleckyre 2 perces kisbüntetést szabtak ki az ezt követő dulakodás
miatt, azonban a fejelést nem észlelték, azzal kapcsolatban büntetést nem szabtak ki. A
játékvezetőknek az esetet észlelni, és szankcionálni kellett volna az IIHF 47. szabályát alkalmazva
IIHF 47. SZABÁLY – FEJELÉS
A fejelés azt jelenti, hogy a játékos szándékosan érintkezik, vagy megpróbál érintkezni az ellenféllel
a fejét és/vagy sisakját használva.
A játékvezető belátása szerint fejelésért végleges kiállítást szabhat ki, ha egy játékos gondatlanul
veszélyeztet egy ellenfelet fejelés által. A gondatlan veszélyeztetés megítélése a szabálytalanság

súlyosságán, az érintkezés súlyosságán, az erőszakosság és az általános sportszerűtlenség fokától
függ.

A Fegyelmi Bizottság a sportszerűtlen és sérülésveszélyes megmozdulás miatt Jan
Daleckyt a DEAC játékosát 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
Eset #3
A mérkőzés 53. percében Jan Dalecky egy korongért folytatott harc során könyökével felütött
ellenfele arcára. Az esettel kapcsolatban kiállítás nem történt. A játékvezetőknek az esetet észlelni,
és szankcionálni kellett volna az IIHF 45. vagy 48. szabályát alkalmazva.
IIHF 45. SZABÁLY – KÖNYÖKHASZNÁLAT
Könyökhasználatnak minősül kinyújtott könyök használata az ellenfél megütésére/leütközésére
olyan módon, amely akár sérülést is okozhat.
A játékvezető belátása szerint könyökhasználatért kisbüntetést szabhat ki, az érintkezés ereje és az
ütközés mértéke függvényében.
IIHF 48. SZABÁLY – FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS
Nem létezik szabályosan végrehajtott fejre, nyakra irányuló támadás. Szabálytalan az ellenfél fejével
való érintkezés, ha az ütközés során a fej volt a fő érintkezési pont, és az érintés elkerülhető volt.
Jelen szabály felülírja az összes fejre vagy nyakra mért ütéssel kapcsolatos rendelkezést.
A játékvezető belátása szerint fejre irányuló támadásért kisbüntetést szabhat ki, ha egy játékos
szabálytalan fejjel való érintkezést hajt végre.

A Fegyelmi Bizottság ebben az esetben a szabálytalanság erejét, körülményeit és
következményét figyelembe véve a játékossal szemben szankciót nem alkalmaz.
A játékos a büntetéseit csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus
pénzbüntetés került kiszabásra a DEAC csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés értelmében
250 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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