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Az Erste Liga Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta az Erste Liga EL 106 sorszámú (Sport Club Csíkszereda 
- Gyergyói Hoki Klub) mérkőzés lefújását követően történt esetet, amelynek során Devin Robert Di 
Diomete (Gyergyói Hoki Klub) 20 + 20 perces végleges fegyelmi büntetéseket kapott. 
 
Devin Robert Di Diomete a mérkőzés végi kézfogás alatt ellenfelének mezét elkapta, rángatta, 
sportszerűtlen módon provokálta ellenfelét. Ezt követően az ellenfél szurkolóinak és ellenfeleinek 
mutogatott cinikus, sportszerűtlen gesztusokkal. 
 
A Bizottság álláspontja szerint a Gyergyói Hoki Klub játékosa kiemelten sportszerűtlen 
magatartást tanúsított mind ellenfelei, mind a szurkolókkal szemben. Különösen súlyos 
sportszerűtlenségként értékelendő a mérkőzés végét követő minden olyan viselkedés, amely az 
ellenfelet a provokálja, illetve közönséget rendzavarásra ösztönzi.  
 
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. 
 
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 28. SZABÁLY - KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK 
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 Devin Robert Di Diometet a Gyergyói Hoki Klub játékosát a 
sportszerűtlen magatartásáért 2 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 150 EUR pénzbüntetés megfizetésére kötelezett. 
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