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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága a Játékvezetői Munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta 
az Erste Liga EL 207 sorszámú (FTC-Telekom - DVTK Jegesmedvék) mérkőzés 4. percében történt 
esetet, amelynek során Jan Blasko (DVTK Jegesmedvék) ütközött ellenfelével. Az esettel 
kapcsolatban a játékvezetők nem szabtak ki büntetést. 
 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A semleges harmadban Jan Blasko korongot nem birtokló ellenfelével ütközött, aki nagy erővel a 
jégre esett, palánknak csapódott, és megsérült. A játékvezetőknek az esetet észlelni, és az IIHF 56. 
szabálypontja alapján büntetni kellett volna. 
 
IIHF 56. SZABÁLY – AKADÁLYOZÁS 
Ha egy játékos akadályoz vagy meggátol, egy korongot nem birtokló ellenfelet a korcsolyázásban, 
passz fogadásában, vagy jégen való szabad mozgásban. A kései ütközés olyan játékos gondatlan 
veszélyeztetésének minősül, aki már nem irányítja vagy birtokolja a korongot. Bármely játékos, aki 
korong irányítását vagy birtoklását éppen elveszíteni készül, leütközhető, amíg a támadó a koronggal 
rendelkező korcsolyázó közvetlen közelében tartózkodik. 
 
A pálya minden területén szigorúan be kell tartani az akadályozásra vonatkozó szabályokat 
 
Korong birtoklása  
A kapuson kívül az a játékos, aki utoljára érintette a korongot, tekintendő a birtokló játékosnak. A 
korongot birtokló játékos szabályosan leütközhető, feltéve, hogy az ütközésre közvetlenül a korong 
birtoklásának elvesztését követően kerül sor, és az ellenfél még észszerű időhatáron belül hajtja 
végre az ütközést. 
 
Szabálytalan leütközés 
A szabálytalan leütközés (pick) egy olyan játékos cselekedete, aki olyan ellenfelet ütközik le, aki nem 
birtokolja a korongot, és nem is észleli a közelgő ütközést/találatot. 
 
Ha egy játékos észleli a közelgő ütközést, amely nem minősül a korong szabályos megszerzéséért 
folytatott versengésnek, nem akadályozható meg leütközéssel mezőnyjátékos vagy kapus által.  
 
Ha egy játékos leütközést hajt végre, ha az ellenfél útjába kerül anélkül, hogy szabályosan megfelelő 
testhelyzetbe került volna, ezáltal kiejti őt a játékból. Ilyen esetben akadályozás miatt büntetést kell 
kiszabni. 
 
 
 



 

 

IIHF 56.9 FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, saját 
belátásuk szerint. 
 

A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint a DVTK Jegesmedvék játékosa nem gyorsított fel 
az ütközés előtt, nem ugrott, vagy rohant neki ellenfelének. Az FTC-Telekom játékosa már 
nem volt korongot birtoklónak tekinthető, az ütközés ésszerű időhatáron kívül történt, a 
korong elpasszolása után. Az FTC-Telekom játékosa észlelte a közelgő ütközést, az a 
főkuszán belülről érkezett. Azonban az ütközés kései, így szabálytalan volt, a mérkőzésen 
azt büntetni kellett volna. 
 
A Bizottság a szabálytalanság súlyára tekintettel fegyelmi büntetés kiszabását nem tartja 
szükségesnek, a DVTK Jegesmedvék játékosával szemben szankciót nem alkalmaz. 
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