
JOHANNESHOV 2018-03-09 
Ärendenr:D-SIF-005352

BESTRAFFNINGSÄRENDE !!
Namn:  Libor Hudacek  !
Förening:  Färjestad BK !
Adress:  Box 318, 65108 KARLSTAD !
Matchdatum: 2018-03-08 !
Mellan:  Rögle BK - Färjestad BK 
  SHL !
Domare/Anmälare Christer Lärking !
Avstängningsperiod 2018-03-09 - 2018-03-25, 5 match(er) 
Böter  39 100:- betalas senast 2018-04-08 !!
BESLUT !
Efter match mellan Rögle BK - Färjestad BK, SHL, den 2018-03-08, åläggs Libor Hudacek, 
Färjestad BK, följande straff för slashing !

1. Avstängning fr.o.m. 9 mars 2018 t.o.m. 25 mars 2018. Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. !

2. Böter om nivå 39 100 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta 
beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny 
bestraffning. !

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher. !!
SKÄL !
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och en filmsekvens från händelsen. Libor 
Hudacek har beretts tillfälle att yttra sig men avstått. !
Anmälan: 6.32 kvar av andra perioden. Röglespelaren nr 25 Elvenes kommer åkande med 
pucken in i anfallszon och där står Färjestadsspelaren nr 79 Hudacek still. Hudacek greppar 
upp på klubban och utdelare en dubbelfattad slashing på Elvenes. !
Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Det är därmed utrett 
att Libor Hudacek gjort sig skyldig till en slashing som är vårdslös och bör föranleda en 
kännbar avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem 
matcher. I antalet matcher har Disciplinnämnden också beaktat att det rör sig om återfall i 
vårdlöst spel. Libor Hudacek ådömdes 2017-12-22 två matchers avstängning samt böter för 
slewfoot (D-SIF-004690). Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande 
nyckelfaktor:   !
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• Medvetet och våldsamt slag med dubbelfattning mot kroppen på motståndaren  
• Helt utan möjlighet att påverka spelet 
• Hög skaderisk !
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 159 III. !
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som 
bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Box 11016, 10061 STOCKHOLM. Klagoskriften 
skall ha inkommit till RIN inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet 
avsedda beslutet meddelats. !!
På Disciplinnämndens vägnar !
 !
Alexander Ramsay !!


