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14.12.2019 HC Viking – HC Everest mängul toimunud intsident Tondiraba jäähalli ruumides:  
DK vaatas üle antud juhtumiga seoses esitatud seletuskirjad, raportid ja turvakaamera 
videosalvestise Tondiraba jäähallist ning võttis suulised seletused HC Viking klubi mängijalt nr 25 
Filipp Švarõginilt  ning klubi juhilt Anatoli Sizovilt  
 
Võttes arvesse kogu laekunud ja läbivaadatud info on juhtumi kirjeldus järgmine:  
HC Viking poolt algselt esitatud seletuskiri ei vastanud tõele selle kohta, mis tegelikult toimus pärast 
mängu HC Everest riietusruumis ja selle ees koridoris. Tegelikkuses on turvavideolt näha, et Filipp 
Švarõgin koputab HC Everest riietusruumi uksele ja kui uks avaneb, astub sisse ja on seal ca 5 
sekundit .  
Edasine sündmus toimub HC Everesti riietusruumi ees koridoris, jäähalli avalikes ruumides, kus 
liiguvad ringi teiste hulgas ka lapsed.  Videost on näha, et Filipp Švarõgin ründab Timur Baraevit 
kilekotis sees oleva tugeva asjaga – püüdes lüüa teda sellega pea piirkonda.  
Lisaks tunnistas Filipp Švarõgin, et ta ähvardas ka HC Everesti treenereid füüsiliselt karistada.   
Antud intsident on sportlase poolt väga raske rikkumine (ebasportilik käitumine), millega Filipp 
Švarõgin kahjustas oluliselt Eesti jäähoki mainet . Antud tegu oli ettekavatsetud eesmärgiga tekitada 
Timur Baraevile kehavigastus, mille tarbeks oli Filipp Švarõgin kaasa võtnud kilekotti peidetud kõva 
eseme.  
Filipp Švarõgin sõnul viis teda sellise teoni HC Everesti Timur Baraevi provokatsioon läbi mitme 
mängu püüdes luua kakluse olukordi mängus.  
 
DK võttis arvesse eelolevas kirjelduses välja toodud fakte ja asaolusid ning tegi alljärgneva otsuse:  
 
DK otsustas :  
Karistada HC Viking mängijat  nr 25 Filipp Švarõgin’it  Coolbet Hokiliiga reglemendi punkti  nr   
3. VÕISTLUSTEST OSAVÕTU KORD JA PRINTSIIBID rikkumise eest, 
3.2. Kõik klubid, kes võtavad osa käesoleva juhendi alusel toimuvatest meistrivõistlustest, peavad 
juhinduma oma tegevuses ausa partnerluse printsiipidest (suhtuma austusega vastastesse, 
kohtunikesse ja pealtvaatajatesse, tegema kõik neist oleneva hoidmaks ära igasuguse vägivalla või 
muu seadusvastase ja ebasportliku tegevuse ilmingud võistluspaikades). 
3.3. Kõik Eesti jäähoki meistrivõistlustest osavõtvad klubid, klubide juhtkonnad, treenerid, mängijad, 
kohtunikud ja teised ametiisikud, kes on seotud nimetatud võistlustega, võtavad endale kohustuse 
hoiduda ebaobjektiivse ja halvustava informatsiooni le klubide, mängijate ja kohtunike kohta. Antud 



 

juhendipunkti rikkumise korral on Distsiplinaarkomisjonil (DK) õigus rakendada klubide ja mängijate 
suhtes karistus. 
 
Määrata HC Viking mängijale nr 25   Filipp Švarõgin’ile mängukeeld Coolbet Hokiliiga 2019/2020 a 
regulaarhooaja lõpuni.  
Otsuse tegemisel võttis DK arvesse osapoolte poolt esitatud seletuskirjad ja mängu kohtunike poolt 
esitatud raportid ning Tondiraba Jäähalli turvakaamera videosalvestise.  
 
 
Teha otsus teatavaks: HC Everest  ja HC Viking  
Otsus jõustub allakirjutamisega 
 
 
(Allkirjastatud digitaalselt) Veiko Süvaoja DK esimees 

 

 


