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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 98 sorszámú (DVTK Jegesmedvék - 
Sport Club Csíkszereda) mérkőzés lefújását követően történt esetet, amelynek során Garrett Clarke 
(Sport Club Csíkszereda) 20 perces fegyelmi büntetést kapott. 
 
Garrett Clarke a mérkőzés végét követően átkorcsolyázott a győzelmüket ünneplő ellenfeleihez. 
Több játékosba is belekötött, több játékost megütött, megpróbált megütni, a játékvezetők fizikai 
beavatkozása ellenére. A játékvezetők határozott fellépésének köszönhető, hogy az esetből nem 
történt tömeges verekedéses jelenet.  
 
A Bizottság álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy egy játékos a mérkőzés lefújását követően 
ilyen agresszíven és sportszerűtlen módon lépjen fel bárkivel szemben. Garrett Clarke kizárólagos 
szándéka egy 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 súlyosbító körülményként értékelte, hogy a játékossal szemben, folyamatos 
sportszerűtlen szabálytalanságai miatt, a 2022/2023 versenyévadban ezt az esetet megelőzően 
már 5 alkalommal indult fegyelmi eljárás. 
 
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 
 
IIHF 46. SZABÁLY – VEREKEDÉS 
A verekedés nem szerves része a nemzetközi jégkorongnak. Verekedésnek minősül, ha legalább egy 
játékos többször megüti vagy megpróbálja megütni az ellenfelét, vagy ha két játékos úgy birkózik, 
hogy a vonalbíróknak megnehezítik a közbelépést és az ellenfelek szétválasztását.   
 
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. 
 
A verekedésben az a játékos az agresszor, aki megüt vagy megkísérel megütni egy másik játékost, 
hogy ezzel bántalmazza védtelen helyzetben lévő, vagy verekedni nem hajlandó ellenfelét. 
 
 



 

 

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 

 
A Fegyelmi Bizottság Garrett Clarke-ot a Sport Club Csíkszereda játékosát az agresszív 
fellépésért, sportszerűtlen magatartásáért, és verekedés kezdeményezésért 4 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 Sport Club Csíkszereda csapatának részére. A klub a 72/B. § (2) 
bekezdés értelmében 250 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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