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2021-22/043.sz. határozat
Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 243 (Brasov Wolves - Gyergyói Hoki
Klub) mérkőzés bemelegítésén történt esetet amelynek során Garet Hunt (Brasov Wolves) és Devin
Di Diomete (Gyergyói Hoki Klub) dulakodásba, verekedésbe keveredtek egymással.
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg:
A mérkőzés bemelegítésénél Garet Hunt tudatosan, a felezővonalat hosszú ideig átlépve provokálta
az ellenfél csapatát. Devin Di Diomete ezt a provokációt megtorolva lökdösődésbe, dulakodásba,
verekedésbe keveredett Garet Hunttal.
IIHF 86.6 BEMELEGÍTÉS
A mérkőzés előtti bemelegítés alatt (amely nem haladhatja meg a 15 percet) és a játék megkezdése
előtt mindkét csapatnak a saját térfelére kell korlátoznia tevékenységét.
IIHF 46.3 VEREKEDÉS KEZDEMÉNYEZŐJE
Verekedés kezdeményezője az a játékos, aki tetteivel vagy viselkedésével a következő kritériumok
bármelyikét/egy részét teljesíti:
közeledés az ellenfélhez; először veszi le a kesztyűt; első ütés; fenyegető magatartás vagy testtartás;
szóbeli felbujtás, provokáció vagy fenyegetés; egy korábbi játékbeli incidens megtorlására utaló
magatartás; egy korábbi játékbeli incidens nyilvánvaló megtorlása.
IIHF 46.9 VEREKEDÉS A HARMADOKON KÍVÜL
Ha egy csapat játékosai a játékidőn kívüli verekedésbe keverednek; a részt vevő játékosokra
kiegészítő fegyelmi intézkedés várhat a más címen kiszabható egyéb alkalmazható büntetéseken
túlmenően.
A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint a mérkőzés bemelegítésénél látható események nem
egyeztethetők össze a jégkorong szellemiségével, és a sportszerű magatartással.
A Fegyelmi Bizottság felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a mérkőzés közvetlen részét nem
képező sportszerűtlen magatartásformáktól tartózkodjanak, az nem vet jó fényt sem a
sportegyesületekre, sem a jégkorongsportra.

A Fegyelmi Bizottság Garet Huntot a Brasov Wolves játékosát az eset felbujtóját, és
kezdeményezőjét 2 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.
A Fegyelmi Bizottság Devin Di Diometet a Gyergyói Hoki Klub játékosát a játékidőn kívüli
verekedésért 1 Erste Liga mérkőzésről eltiltja.

A játékosok a büntetésüket csapatuk soron következő Erste Liga mérkőzésein töltik le.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 56. § (7) bekezdésének rendelkezései alapján a kirótt eltiltások
a Liga aktuális szezonjának befejezésekor nem törlődnek, az eltiltás fennmaradó részét a soron
következő versenyévad MJSZ által szervezett versenyén (versenyein) kell letölteni.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus
pénzbüntetés került kiszabásra a Brasov Wolves csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) bekezdés
értelmében 150 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
Az Erste Liga Versenyszabályzatának 72/B. § (1) bekezdése alapján az eltiltással automatikus
pénzbüntetés került kiszabásra a Gyergyói Hoki Klub csapatának részére. A klub a 72/B. § (2)
bekezdés értelmében 100 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.
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