SALIBANDYLIITTO RY

PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 3/2019-2020

Päätöspäivä

1.10.2019

Asia

ÅIF:n pelaajan nro 73 Roope Fromin jalkataklaus. Kohteena Tiikerien
pelaaja nro 82 Yannick Lindroos.

Ottelu

Miesten liiga: ÅIF, Sipoo – Tiikerit, Tikkurila 28.9.2019

Päätöslauselma

ÅIF:n pelaajalle Roope Fromille määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
ÅIF:lle määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus

Peliajassa 63.18 Tiikerit lähtevät vastahyökkäykseen. Oikeaa
kenttäpuolta etenee Yannick Lindroos (jatkossa: Lindroos), joka saa
poikittaisen syötön omalle juoksulinjalleen. Puolustajana toimiva Roope
From (jatkossa: From) yrittää katkaista syötön siinä onnistumatta.
Tämän jälkeen hän asettaa jalkansa Lindroosin juoksulinjalle,
aiheuttaen Lindroosin kaatumisen.
Fromille määrätään 5 minuutin rangaistus.

Päätöksen perustelut
Kurinpitäjän toimivalta

Kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan kilpailusääntöjen mukaiset
kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallitus tai sen
asettama elin tai toimihenkilö.
Kurinpitäjänä katson sarjajärjestäjän kanssa sopimamme keskinäisen
työnjaon ja sarjamääräysten perusteella olevani toimivaltainen
käsittelemään ottelutapahtumaan liittyvän asian.

Asianosaisten kuuleminen, muu materiaali

Asiaa ratkaistaessa on käytössä ollut seuraava materiaali:
-

Tiikerien videotutkintapyyntö

-

erotuomarien vastine
ÅIF:n vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys

Tiikerien videotutkintapyyntö:
”Ottelun jatkoajalla Tiikerit oli päässyt ylivoimahyökkäykseen (2 vs 1) ja
pelaaja numero #82 (Lindoos Yannick) kuljetti palloa oikealla laidalla kohti
maalia. Kotijoukkueen puolustaja #73 (Roope From) tuli vastaan ja ei
saanut katkaistua palloa ja huomattuaan tämän taklasi polvella
vaarallisesti/tahallisesti Tiikereiden pelaajaa #82, joka kaatui taklauksen
seurauksena. Ilman taklausta tilanteesta olisi syntynyt läpiajo laidalta ja 2
vs 0 tilanne kotijoukkueen maalille. Tilanteessa erotuomarit tuomitsivat
vain 5 min rangaistuksen, kun tilanteesta olisi pitänyt kaiken järjen
mukaan antaa 5+20 (PR3) sekä rangaistuslaukaus. Vierasjoukkueen
pelaaja palasi myöhemmin takaisin kentälle. Tallainen pelaajien tahallinen
vahingoittaminen tai vahingoittamisen yrittäminen ei kuulu salibandyyn.
Pyydän teitä tutkimaan asian ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin
kotijoukkueen pelaajaa (#73) kohtaan.”

Erotuomariraportti:
”Ajassa 63:18 ÅIF pelaaja nro 73, Roope From, tavoittelee syötönkatkoa,
mutta epäonnistuu tässä. Samaan tilanteeseen on juoksemassa
Tiikereiden pelaaja nro 82, Yannick Lindroos. ÅIF:n pelaaja, huomatessaan
mahdollisuuksiensa syötönkatkoon menneen, estää Tiikereiden pelaajaa
etenemästä heittäytymällä tämän eteen juoksulinjalle. Erotuomarit
tuomitsevat tilanteesta ÅIF:n pelaajalle nro 73 5 minuutin rangaistuksen.
Peliä jatkettiin Tiikereiden vapaalyönnillä rikepaikasta.”

ÅIF:n vastine:
”Vastine 28.9 Pelattuun ÅIF-Tiikerit peliin. From Roope nr.73 ÅIF ja
Lindroos Yannick nr.82 Tiikerit.
Mielestämme From yrittää katkaista syöttöä mailallaan kuitenkaan
osumatta palloon. From pysähtyy hetkeksi molemmat jalat paikallaan.
From jatkaa liikettä yrittäen ehtiä uudestaan palloon. Fromin jalka osuu
Lindroosin juoksulinjalle, tämän vasemman jalan eteen. Fromin jalka osuu
Lindroosin vasempaan reiteen ei polvitaipeeseen tai polveen aiheuttaen
Lindroosin kaatumisen.
Fromilla on tarkoituksena jatkaa pallon tavoittelua eikä vahingoittaa
vastustajaa (Lindroos joka on hänen hyvää ystäväänsä).
Meidän näkemyksen mukaan kyseessä ei ole tahallinen vastustajan
vahingoittamisyritys ja tuomittu 5 minuutin rangaistus oli tilanteessa
oikeutettu ja riittävä rangaistus.
From on ollut yhteydessä Lindroosiin ja suuresti pahoitellut
tapahtunutta ja keskustelun lopputulemana on että molemmat pelaajat
näkevät taklauksen tahattomana.
Stig Söderholm ÅIF ja Miesten liiga joukkue ei missään muodossa hyväksy
pelaajien tahallista vahingoittamista.”

Videotallenne:
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi, pois lukien varsinainen
taklauksen osumakohta. Epäonnistuttuaan syötön katkaisemisessa, From
välittömästi asettaa vasemman jalkansa kovassa juoksuvauhdissa olevan

Lindroosin juoksulinjalle. Lindroos törmää Fromin jalkaan kaatuen
holtittomasti maahan.

Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitokäsittelyyn Tiikerien tekemällä
videotutkintapyynnöllä.
Kiistatonta tapauksessa on, että From taklaa jalallaan Lindroosin.
Videotallenteelta on nähtävissä, että From ei saa katkaistua
poikittaissyöttöä, eikä hänellä ole enää mahdollisuutta pelata palloa.
Tämän jälkeen hän välittömästi asettaa jalkansa selkeällä
sivuttaisliikkeellä Lindroosin juoksulinjalle. Lindroos on kovassa
juoksuvauhdissa, eikä hänellä ole mahdollisuutta valmistautua
törmäykseen tai välttää sitä.
Tapauksen ratkaisu
Katson, että From on tarkoituksellisesti kohdistanut kontaktinsa
vastustajan jalkoihin ja täten hän on syyllistynyt pelisääntöjen 617/4
kohdan pelirangaistus 3:n mukaiseen väkivaltaiseen käytökseen.
Polven seudulle kohdistuvat taklaukset voivat aiheuttaa vakavan, jopa
peliuran päättävän vamman.
Aikaisemmissa vastaavissa tapauksissa, polveen kohdistuvista taklauksista
on annettu yhden ottelun pelirangaistus. Katson, että tässä tapauksessa
ankaroittavina seikkoina ovat rikotun pelaajan kova vauhti, sekä hänen
olematon mahdollisuutensa reagoida tulevaan törmäykseen.
Edellä olevin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan päätökseen.
Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2019 - 30.4.2020 1 §, 3 §, 4 §,
62–64 §, 66–71 §

Jussi Wahe

pääsarjojen kurinpitäjä

Taustamateriaali
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
Muutoksenhaku
Pääsarjojen sarjamääräysten 54§ mukaisesti pääsarjoissa tai niiden
karsintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin
korkeintaan kahden (2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei
voi hakea muutosta Salibandyliiton valituslautakunnalta. Päätökseen
voi hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnasta.

