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EESTI JÄÄHOKILIIDU DISTSIPLINAMISJONI (DK) OTSUS 

Otsuse number: 4-2017-2018 
Otsuse tegemise asukoht: Asula 4 c Tallinn 
Otsuse tegemise kuupäev: 01.detsember 2017 
Distsiplinaarkomisjoni koosseis: Tõnu Tuulas, Veiko Süvaoja, Anton Semjonov, Oksana Boiko 
 

 
Taotluse avaldaja: EJHL 

Vastaspool: Narva PSK, Narva PSK mängijad Ilja Iljin ja Kirill Iljin. 
 
Asjaolud:  

1. 25.11.2017 toimus Nordic Power Hokiliiga mäng HC Viking-Narva PSK , mille käigus 
      Narva PSK mängija Kirill Iljin nr 94 (litsentsi nr 566/2017)  käitus ebasportlikult ja     
      verbaalselt solvas vastasmängijat, nimelt sülitas vastasmängija suunas. Peale määratud    
      karistust vastavalt IIHF reeglile nr 162.2 istudes karistuspingil verbaalselt ja   
      zestidega solvas pealvaatajaid ja kohtunikke. 
 
2. Sama mängu lõpus lõputseremoonia käigus Narva PSK meeskonna kapten mängija Ilja 

Iljin nr 97 (litsensi nr 565/2017) demonstratiivselt keeldus peakohtunikuga käesurumisest, 
mis on spordi hea tava rikkumine. 

Resolutsioon: 
Distsiplinaarkomisjon o t s u s t a s  
 

1. määrata Narva PSK mängijale Kirill Iljin nr 94 (lisensi nr 566/2017)  karistuseks   
diskvalifitseerimine 1+2(kaheks) mänguks Nordic Power Hokiliiga mängudest peale 
otsuse jõustumist. See tähendab, et mängu protokollist tulenevale karistusele-
automaatselt eemaldatud järgmisest mängust lisandub keeld mängida kahes (2) 
järgnevas mängus.Vastavalt kehtivale mängukalendrile mängija saab mängida mängul, 
mis toimub 14.jaanuar 2017.  

            Enne diskvalifikatsiooni möödumist mängijal ei ole õigust võtta osa Nordic Power    
            Hokiliiga mängudest. 

 
 
2. määrata Narva PSK mängija Ilja Iljin nr 97 (litsentsi nr 565/2017) karistuseks   

diskvalifitseerimine 1(üheks)mänguks Nordic Power Hokiliiga mängudest peale otsuse 
jõustumist. Vastavalt kehtivale mängukalendrile mängija saab mängida mängul, mis 
toimub 6.jaanuar 2017.  

            Enne diskvalifikatsiooni möödumist mängijal ei ole õigust võtta osa Nordic Power    
            Hokiliiga mängudest. 

 
3. DK juhib EJHL juhatuse ja osalenud meeskondade tähelepanu sellele, et antud 

situatsioonis kogumis oli määrava tähtsusega Narva meeskonna kui terviku 
ebaväärikas ja ebasportlik käitumine. Karistatud mängijate käitumisele aitas kaasa 
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meeskonnas valitsenud lugupidamatu ja spordivõistlusele täiesti sobimatu käitumine. 
Selliste olukordade põhjal on ilmne, et on vajadus MV-te juhendisse lisada trahvi 
määramise õigus tervele meeskonnale. On ilmne, et sarnased juhtumid tekitavad 
vajaduse karistada meeskonda tervikuna. DK teeb ettepaneku EJHL juhatusele 
võimalikult kiirelt teavitada MV-tel osalevaid meeskondi EJHL juhatuse otsusest, mille 
kohaselt hakkavad trahvid sarnaste juhtumite korral kehtima juhtumis süüdi oleva 
meeskonna suhtes alates 01.01.2018.a. 

 

 
 
(Allkirjastatud digitaalselt) 
 
Tõnu Tuulas 
DK esimees 
 

 

 


