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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 71 sorszámú (Sport Club Csíkszereda 
– Gyergyói Hoki Klub) mérkőzés 30. percében történt esetet, amelynek során Imre Patrik (Gyergyói 
Hoki Klub) 20 perces végleges fegyelmi büntetést kapott verekedésért, illetve Rokaly Norbert (Sport 
Club Csíkszereda) 20 perces végleges fegyelmi büntetést kapott verekedésért, valamint Garrett 
Clarke (Sport Club Csíkszereda) 2 perces kisbüntetést kapott durva játékért, 20 perces végleges 
fegyelmi büntetést verekedésért, és 20 perces végleges fegyelmi büntetést sportszerűtlen 
magatartásért. 
 
IIHF 51. SZABÁLY – DURVA JÁTÉK 
Durva játéknak minősül az ütő vagy csapó mozdulat, kesztyűvel a kézen vagy anélkül; amely 
általában az ellenfél fejére vagy arcára irányul; vagy ha a játékos szándékosan leveszi az ellenfél 
sisakját játék közben. A durva játék olyan kisebb dulakodás, amely nem ér legalább nagybüntetést 
egyik résztvevővel szemben sem. 
 
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS 
A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak. Azok a játékosok, akik önként részt 
vesznek verekedésben, vagyis önkéntes küzdő felek, a játékvezetők belátása szerint büntetést 
kapnak, sőt, akár ki is zárhatók a mérkőzésről. Előfordulhat, hogy kiegészítő fegyelmi intézkedéseket 
is mérnek rájuk. 
 
IIHF 75. SZABÁLY – SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS 
A játékosok, edzők és a csapat stábtagok mindenkor felelősek a viselkedésükért, és törekedniük kell 
arra, hogy a mérkőzés előtt, alatt vagy után, a jégen vagy azon kívül, illetve a jégpálya bármely 
pontján megakadályozzák a rendbontó magatartást. Ennek elmulasztása esetén a játékvezetők 
büntetést szabhatnak ki a fenti személyek bármelyikére. 
 
Az eset kapcsán a Fegyelmi Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
A mérkőzés 30. percében egy játékmegszakítást követően a csapatok játékosai lökdösődésbe, 
dulakodásba keveredtek egymással. Garrett Clarke a kiállítást követően botját a jégre eldobta. 
 

A Fegyelmi Bizottság az esemény összes körülményét mérlegelve, a játékvezetők által a 
pályán kiszabott büntetéseket helybenhagyja, a játékosokkal szemben további szankciót 
nem tart szükségesnek. 
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