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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Budapest Jégkorong Akadémia HC képviselőjének jelzésére az 
Erste Liga Fegyelmi Szabályzatának 4. pontja alapján megvizsgálta az Erste Liga EL 121 (DEAC - 
Budapest Jégkorong Akadémia HC) mérkőzés 51. percében történt esetet, melynek során Jan Dalecky 
(DEAC) ütközött Szita Donáttal (Budapest Jégkorong Akadémia HC). A játékvezetők az esettel 
kapcsolatban büntetést nem szabtak ki. 
 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A mérkőzés 51. percében Jan Dalecky ütközött ellenfelével Szita Donáttal. Szita Donát korongot 
birtokolt, támadható volt. A DEAC játékosa az ütközés során ellenfelét két kézzel hátulról olyan 
testhelyzetben lökte meg, amikor magát védeni nem tudta, és a palánknak csapódott. Szita Donát 
megsérült, rövid orvosi ápolást követően a játékot folytatni tudta.  
 

A játékvezetőknek az esetet észlelni, és szankcionálni kellett volna az IIHF 43. szabálya 
alapján.  
 
IIHF 43. SZABÁLY – HÁTULRÓL LÖKÉS 
Hátulról lökés, ha leütköznek egy olyan veszélyeztetett játékost, aki nem észleli a közelgő ütközést, 
vagy nem képes védekezni, illetve megóvni magát egy ilyen ütközéstől, valamint az érintkezés hátulról 
következik be.  
 
Ha egy játékos hátulról nekiütközik egy ellenfélnek és nekilöki a palánknak, kapunak, vagy a nyílt jégen 
ütközik bele (pl. magas bot, bottal lökés elkövetésével), e szabály szerint kerül büntetésre. 
 
Ha egy leütközés előtt álló játékos szándékosan hátat fordít az ellenfelének, hogy az a hátának 
ütközzön, nem kerül büntetés kiszabásra hátulról lökés miatt, azonban más szabálytalanságok miatt 
kiszabható büntetés. 
 
IIHF 43.2 KISBÜNTETÉS 
Hátulról lökésért, mivel a szabálytalanság komoly és veszélyes, kisbüntetést nem lehet kiszabni. 
 
IIHF 43.3 NAGYBÜNTETÉS 
A játékvezető belátása szerint nagybüntetést szabhat ki, ha egy játékos gondatlanul veszélyeztet egy 
ellenfelet hátulról lökéssel. 
 
IIHF 43.4 VÉGLEGES KIÁLLÍTÁS 
A játékvezető belátása szerint hátulról lökésért végleges kiállítást szabhat ki, ha egy játékos 
gondatlanul veszélyeztet egy ellenfelet szabálytalan testjátékkal. A gondatlan veszélyeztetés 



 

 

megítélése a szabálytalanság súlyosságán, az érintkezés súlyosságán, az erőszakosság és az általános 
sportszerűtlenség fokától függ. 
 
IIHF 43.6 FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, saját 
belátásuk szerint. Lásd: 28. szabály - Kiegészítő fegyelmi intézkedések. 
 
IIHF 28. SZABÁLY - KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
Az illetékes szervek saját belátásuk szerint kivizsgálhatnak minden olyan incidenst, amely az IIHF 
joghatósága alá tartozó bármely mérkőzéssel kapcsolatban történik, beleértve a bajnoki, bajnokság 
előtti, edző- vagy barátságos mérkőzéseket, valamint a bajnoki mérkőzéseket. 
 

A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint a megmozdulás szabálytalan volt, a mérkőzésen 
azt büntetni kellett volna. Azonban a szabálytalanság súlyára és az eset összes 
körülményeire tekintettel még a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik 
szükségesnek, ezért a Bizottság a DEAC játékosával szemben szankciót nem alkalmaz. 
 
Az Erste Liga Fegyelmi Szabályzatának 5. pontja alapján a Budapest Jégkorong Akadémia HC vizsgálat 
100 EUR eljárási díját megfizette. 
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