
 

 

Erste Liga Fegyelmi Bizottság 
2022-23/023.sz. határozat 

 
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Játékvezetői Munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta 
az Erste Liga EL 119 (UTE – FEHA19) mérkőzés 45. percében történt esetet, amelynek során Csollák 
Márkó Ámor (FEHA19) ütközött ellenfelével. A játékvezetők az esettel kapcsolatban büntetést nem 
szabtak ki. 
 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
Csollák Márkó Ámor korongot vezető ellenfelével ütközött. Az ütközéskor az elsődleges 
kontaktpontok a FEHA19 játékosának válla, és az UTE játékosának feje voltak. Csollák Márkó Ámor 
nem tett kísérletet a korong megszerzésére, az ütközés előtt az UTE játékosa nem váltott hirtelen 
irányt, mozgása egyenletes volt.  Csollák Márkó Ámor meg sem próbálta elkerülni a szabálytalan, és 
sérülésveszélyes ütközést. Az ütköző játékosnak tisztában kell lenni ellenfele testhelyzetével, és 
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a sérülésveszélyes helyzeteket elkerülje. 
 

A játékvezetőknek az esetet észlelni, és szankcionálni kellett volna az IIHF 48. szabálya 
alapján. 
 
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 sérülésveszélyes szabálytalanság miatt Csollák Márkó Ámort a 
FEHA19 játékosát 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja. 
 
A játékos a büntetését csapata soron következő Erste Liga mérkőzésein tölti le. A játékos az eltiltás 
letöltéséig más MJSZ és más külföldi bajnokság szervezésében zajló mérkőzéseken sem vehet részt. 
 
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus 
pénzbüntetés került kiszabásra a FEHA19 csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés 
értelmében 150 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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