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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 207 sorszámú (FTC-Telekom - DVTK 
Jegesmedvék) mérkőzés 27. percében történt esetet, amelynek során Alexander Shkrabov (DVTK 
Jegesmedvék) 25 perces végleges kiállítást 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. 
Jelen szabály felülírja az összes fejre vagy nyakra mért ütéssel kapcsolatos rendelkezést. 
 
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 27. percében a DVTK Jegesmedvék játékosa ütközött ellenfelével. Az ütközés során 
alacsony sebességgel, felsőtestét egyenletesen tartva, könyökét leszorítva ütközött. Az FTC-Telekom 
játékosa a korongot maga előtt megtolva az ütközés előtt változatott pozícióján, a felsőteste 
alacsonyabbra került. Ha a támadó játékos az ütközés előtt nem változtat a súlypontján, az ütközés 
felsőtestet ért volna. Az ütközés fejet ért, az szabálytalan volt, a játékvezetők megfelelő mértékű 
büntetéssel sújtották. A Bizottság a mozdulatban nem vélt felfedezni szándékos sérülés okozására 
alkalmas megmozdulást. 

 
A Fegyelmi Bizottság az ütközés összes körülményét mérlegelve a játékvezetők által a 
pályán kiszabott büntetést helybenhagyja, és a játékossal szemben további szankciót nem 
tart szükségesnek. 
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