EESTI JÄÄHOKILIIDU DISTSIPLINAARKOMISJONI (DK) OTSUS
Otsuse number: 11-2018-2019
Otsuse tegemise asukoht: Asula 4 c Tallinn
Otsuse tegemise kuupäev: 15.02.2019
Distsiplinaarkomisjoni koosseis: Tõnu Tuulas, Veiko Süvaoja ja Aare Hommik, Anton
Semjonov
Taotluse avaldaja: mängu kohtunik Maksim Toode
Asjaolud:
09.02.2019 Coolbet Hokiliiga sarjas toimunud mäng Tallinna Kalev/Viking vs HC Everest.
Mängu kohtunik Maksim Toode esitas DK-le raporti:
Во втором периоде матча, время: 34:58, игрок команды Everest #87 Maksim Tsaltsev
сыграл высоко поднятой клюшкой в зоне атаки и тем самым нанес травму сопернику
#24 Maksim Brandis. После данного эпизода игрок был травмирован и не смог
продолжить встречу из-за сильного кровотечения из носа. Согласно правилу №143
пункту 3 на игрока был наложен большой штраф 5+20. Прошу рассмотреть данный
эпизод, и в случаи более серьезных последствий вынести дополнительное решение.
DK arutas antud mängu situatsiooni järgnevalt:
Mängu episood on videos salvestatud ajal 39.07, alates 39 minutist vaadates on näha
järgnev: mõlemad mängijad uisutavad litrile, Maksim Brandis nr 24 jõuab selleni enne ja
lööb litri ära, seejärel HC Everest mängija jääb hiljaks ja tabab hokikepiga vastasmängija
näkku. Eeldatavasti proovis ta üles tõsta Maksim Brandise hokikeppi, aga Maksim Brandis
keeras käed/kepi teisele poole ja seepärast tõusis kepp talle näkku.
Võib järeldada, et see polnud tahtlik löök. DK on seisukohal, et mängu protokolli järgne
karistus 5 + 20 HC Everest mängijale nr 87 Maksim Tsaltsevile on asjaolusid arvestades
õige ja piisav
Resolutsioon:
Distsiplinaarkomisjon o t s u s t a s
Jätta jõusse mängu protokolli järgne karistus 5+20 HC Everest mängijale nr.87 Maksim
Tsaltsev
Mängu kohtunik Maksim Toode esitas DK-le raporti

Во втором периоде матча, время: 36:36, произошла драка между игроком команды
Viking #77 Saveli Novikiv и игроком команды Everest #22 Timur Baraev. В данном
эпизоде не было явного зачинщика драки и на основании этого обоим игрокам,
согласно правилу №141 пункт 1 было наложено наказание в виде матч-штрафа (25).
Оба игрока были удалены с поля.
DK arutas antud mängu situatsiooni
Mängijate vahel toimunud kakluse osas ei hakka DK määratud karistusi muutma ja leiab et
mängu protokollis on määratud õigesti MATCH+25 mõlemale kakluses osalenud mängijale
Resolutsioon:
Distsiplinaarkomisjon o t s u s t a s viimasena arutatud mängu situatsiooni osas:
Jätta muutmata mängu protokolli järgsed karistused: HC Viking #77 Saveli Novikiv ja HC
Everest #22 Timur Baraev, mõlemale MATCH+25
Otsus jõustub allakirjutamisega
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