
 

EESTI JÄÄHOKILIIDU DISTSIPLINAARKOMISJONI (DK) OTSUS 
Otsuse number: 5-02-2021 
Otsuse tegemise kuupäev: 04.02.2021 
Distsiplinaarkomisjoni koosseis: Veiko Süvaoja ,Aare Hommik, Anton Semjonov, Maksim Toode 
 
Asjaolud: Coolbet Hokiliiga mäng  HC Panter -  Narva PSK , milline toimus 23.01.2021   
DK vaatas mängu video põhjal üle järgmise mängu episoodi: 
Mänguaeg  51.53  Narva PSK mängija nr 13 Aleksandr Saprõkin sõidab otsa mängu peakohtunikule 
Ivan Loginovile . Video põhjal on selgelt näha et otsasõitu oleks saanud vältida .  
Olukord järgnes sellega et Aleksandr Saprõkin viskas hokikepi  tribüünile kus jälgis mängu Eesti Hoki  
järelvaataja Jüri Rooba . Hokikepp oli visatud mängu peakohtuniku Ivan Loginovi ku ka mängu 
järelvaataja Jüri Rooba suunas ning läbistas tribüünil istme seljatoe . Jüri Roobal oli selle kohta 
esitada ka video . Tegemist oli väga ebasportliku ja ohtliku teoga seades ohtu Ivan Loginovi kui ka  
Jüri Rooba tervise .   
Aleksandr Saprõkin on j rikkunud IIHF reegeleid : 165.1  116..5.1. ja 116.5.2  
DK leiab et antud käitumine seab ohtu nii kohtunike kui ka pealtvaatajate tervise ning kahjustab 
üleüldist Eesti Hoki mainet näidates halba eeskuju noortele hokimängijatele kui ka kogu hokit 
jälgivale üldsusele .  Kogu juhtum oli nähtav TV ülekandes ja jõudis paljude vaatajateni.  
Sellega on Aleksandr Saprõkin rikkunud ka Coolbet Hokiliiga reglementi  : 
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). 
Antud juhendipunkti rikkumise korral on Distsiplinaarkomisjonil (DK) õigus rakendada klubide ja 
mängijate suhtes karistus. 
 
Otsuse tegemisel võttis DK arvesse mängu video, Eesti Hoki järelvaataja Jüri Rooba poolt esitatud 
video kui ka , kohtuniku Ivan Loginovi  kui ka mängija Aleksandr Saprõkini seletuskirjad.  
 
DK otsustas:  Määrata Narva PSK mängijale nr 13 Aleksandr Saprõkinile mängukeeld Coolbet 
Hokiliiga 2020/2021 regulaarhooaja lõpuni.   
 
 
Otsus jõustub allakirjutamisega 
 
 
(Allkirjastatud digitaalselt) Veiko Süvaoja DK esimees 

 

 


