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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 48 sorszámú (Sport Club Csíkszereda
- Corona Brasov) mérkőzés 17. percében történt esetet, amelynek során Kóger Dániel (Corona
Brasov) 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.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés 17. percében Kóger Dániel egy játékostársát ért ütközést torolt meg, szabálytalan
ütközéssel. Korongot nem birtokló ellenfelét vállal közvetlenül a fején ütközte le. Korongszerzés
nem volt a cél, a korong nem tartózkodott a közelben. Kóger Dániel szándéka kizárólag a fej, nyak
területének támadása volt. A Sport Club Csíkszereda játékosát az ütközés olyan testhelyzetben érte,
amikor magát védeni nem tudta, abból könnyen súlyos sérülés történhetett volna.

A Fegyelmi Bizottság Kóger Dánielt a Corona Brasov játékosát a fejre, nyakra irányuló
támadás miatt 4 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 a Corona Brasov csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés
értelmében 250 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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