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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 127 sorszámú (Gyergyói Hoki Klub - 
Budapest Jégkorong Akadémia HC) mérkőzés 56. percében történt esetet, amelynek során Devin 
Robert Di Diomete (Gyergyói Hoki Klub) 25 perces végleges kiállítást kapott fejre, nyakra irányuló 
támadásért. 
 
Devin Robert Di Diomete 4 perccel a mérkőzés vége előtt, 6-2-es hazai vezetésnél, egy 
játékmegszakítást követően, ellenfelét minden előzmény nélkül hátulról támadta meg. A jégre 
került ellenfelének fejvédőjét letépte, vele szemben agresszívan, fenyegetőleg lépett fel.  
 
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 48. SZABÁLY – FEJRE, NYAKRA IRÁNYULÓ TÁMADÁS 
Nem létezik szabályosan végrehajtott fejre, nyakra irányuló támadás 
 
IIHF 28. SZABÁLY - KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
Az illetékes szervek saját belátásuk szerint kivizsgálhatnak minden olyan incidenst, amely az IIHF 
joghatósága alá tartozó bármely mérkőzéssel kapcsolatban történik, beleértve a bajnoki, bajnokság 
előtti, edző- vagy barátságos mérkőzéseket, valamint a bajnoki mérkőzéseket. 
Az illetékes szervek további fegyelmi intézkedéseket foganatosíthatnak a mérkőzés során, vagy 
követően a játékosok, kapusok, edzők, csapatstáb, vagy a csapat vezetője által elkövetett bármely 
szabálysértésért, függetlenül attól, hogy az adott szabálytalanságot a játékvezetők büntették-e már. 
 
Devin Robert Di Diomete ellenfelét egy olyan játékhelyzetben (megállított játék) támadta meg 
amikor arra nem számíthatott, védeni magát nem tudta. A Budapest Jégkorong Akadémia HC 
játékosát, sérülésveszélyes ponton, botját két kézzel fogva hátulról, csípőmagasságban nagy 
erővel megütötte. Jégen fekvő ellenfele fejéről letépte fejvédőjét, vele szemben agresszívan, 
vanyagetőleg, verekedés kirobbantására alkalmas módon lépett fel.  
 
Nincs rá ok, vagy indok, hogy egy játékos ilyen agresszív és sportszerűtlen módon lépjen fel 
bárkivel szemben akár a mérkőzés előtt, alatt, vagy után. Devin Robert Di Diomete látható 
kizárólagos szándéka sérülés okozása, és verekedés kirobbantása volt.  
 
Ennek a magatartásformának az Erste Ligában nincs helye, a sportszerűtlen és a jégkorong 
értékeivel nem összeegyeztethető magatartásformákkal szemben a Fegyelmi Bizottság a 
továbbiakban is határozottan fel fog lépni. 



 

 

 
A Fegyelmi Bizottság Devin Robert Di Diometet a Gyergyói Hoki Klub játékosát az 
agresszív, sportszerűtlen, és sérülésveszélyes magatartásáért 3 Erste Liga 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 Gyergyói Hoki Klub csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) 
bekezdés értelmében 250 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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