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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 195 sorszámú (FTC-Telekom - DVTK 
Jegesmedvék) mérkőzés 52. percében történt esetet, amelynek során Matias Sointu (FTC-Telekom) 
25 perces büntetést kapott fejre-nyakra irányuló támadásért. 
 
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.  
 
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. 
 
Fejre, nyakra irányuló támadásnak minősül, ha a játékos bármiféle módon ütést irányoz bármely 
testrészével vagy felszerelésével az ellenfele fejére vagy nyakára, vagy a játékos úgy tartja fölfelé 
vagy oldalra valamely testrészét, hogy azzal elérje az ellenfelet, vagy úgy tartja és irányítja a 
felsőteste bármelyik részét, hogy az ellenfél fejével vagy nyakával érintkezzen. 
 
Annak meghatározásakor, hogy az ellenfél fejével való érintkezés elkerülhető volt-e, a találat 
körülményeit kell figyelembe venni, beleértve az alábbiakat:  

• A játékos megpróbált-e szabályosan, az ellenfél testével ütközni, és nem a fejet célozta 
szándékosan; melynek oka lehet rossz időzítés, rossz megközelítési szög vagy a test fölfelé 
vagy oldalra történő szükségtelen kimozdítása miatt. 

• Az ellenfél veszélyeztetett helyzetbe hozta-e magát azáltal, hogy olyan testtartást vett fel, 
amely elkerülhetetlenné tette a fej érintését egy egyébként szabályos, testre irányuló 
ütközés során. 

• Az ellenfél közvetlenül az ütés előtt vagy azzal egyidejűleg lényegesen megváltoztatta-e a 
teste vagy a feje helyzetét oly módon, hogy az jelentősen hozzájárult a fej érintéséhez. 

 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A mérkőzés 52. percében Matias Sointu ütközött ellenfelével. Az ütközés során a jégről elemelkedve, 
botját maga előtt tartva közvetlen ütést mért ellenfele nyakára. A DVTK Jegesmedvék játékosát a 
szabálytalan ütközés olyan veszélyeztetett testhelyzetben érte, amikor magát védeni nem tudta. A 
DVTK Jegesmedvék játékosa az orvosi ápolást követően a játékot folytatni tudta. 
 

A Fegyelmi Bizottság Matias Sointut az FTC-Telekom játékosát a fejre, nyakra irányuló 
támadás miatt 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 az FTC-Telekom csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés 
értelmében 150 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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