PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 16/2018-2019

Päätöspäivä

10.3.2019

Asia

FBC Turun pelaajan nro 7 Aleksi Havian mailakontakti Tiikereiden pelaajan
nro 23 Joakim Lundin alavartaloon.

Ottelu

9.3.2019 FBC Turku - Tiikerit, Vantaa

Päätöslauselma

FBC Turunn pelaajalle Aleksi Havialle määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
FBC Turulle määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus

Toisessa erässä pelin aikana Aleksi Havia (jatkossa: Havia) menettää,
kamppailutilanteessa Joakim Lundin (jatkossa: Lund) kanssa, mailansa.
Saatuaan mailan haltuun, Havia liikkuu Lundin ohi ja lyö mailallaan Lundia
genitaalialueelle.
Erotuomarit eivät näe tilannetta, eikä siitä anneta rangaistuksia.

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 vastineet
- otteluvalvojan vastine
- FBC:n vastine
- videotallenne

Asiassa esitetty selvitys
Tiikerien videotutkintapyyntö:
"Tiikerit pelaa ylivoimalla kotijoukkueen (FBC Turku) pelaajan Miika
Sokka (#70) saatua 2 min rangaistuksen ajassa 34:46. Vierasjoukkue
(Tiikerit) pyörittää ylivoimaa kotijoukkueen puolustusalueella.
Tiikereiden Miika Iskanius (#16) syöttää keskelle Joakim Lundille (#23),
joka lähtee pallon kanssa kohti maalia ja samaan aikaan kotijoukkueen
pelaaja Aleksi Havia (#71) tulee vastaan kurottaakseen palloon ja
törmää Joakim Lundiin. Törmäyksen seurauksena Havia hiukan
horjahtaa ja maila jää Lundin jalkoihin, minkä seurauksena Lund
vahingossa astuu Havian mailan päälle ja hän menettää hetkeksi
mailansa. Havia (#70) hakee mailansa ja palaa puolustamaan lähelle
Lundia. Kuten videomateriaalista näkyy selvästi, niin pallollisen pelin
ollessa muualla eikä tilanteessa ollut kaksinkamppailua, Aleksi Havia
(#71) täysin tahallisesti huitaisee Tiikereiden Joakim Lundia
genitaalialueelle (oliko kysymyksessä mahdollisesti kosto tilannetta
edeltäneistä tapahtumista). Lund jää makaamaan kentälle ja
erotuomarit katkaisevat pelin hetkeä myöhemmin. Tilanteesta ei
tuomita rangaistuksia ja peliä jatketaan kiistapallolla. Lund palaa
myöhemmin takaisin kentälle."
Erotuomarien vastine:
"Erotuomari 1. Tiikereiden pelatessa ylivoimaa puolustusneliön keskellä
Tiikereiden pelaaja lyyhistyy maahan, jonka johdosta ottelu
katkaistaan. En havainnut rikettä.
Erotuomari 2. Videotutkintapyynnössä mainitussa tilanteessa en
havainnut rikettä. Tiikerien pelaajan lyyhistyttyä maahan arvioin
pelaajan loukkaantuneen vakavasti, minkä johdosta katkaisin pelin.
Ottelua jatkettiin kiistapallolla."
Otteluvalvojan vastine:
"Minulla ei ole näkemystä videotutkintapyynnön kohteena olevaan
asiaan. En nähnyt tilannetta. Kirjoitin kyseisellä hetkellä
muistiinpanoja."

FBC:n vastine:
"Havia: Pelaamme alivoimaa. Hieman ennen tilannetta peitän Lundin
#23 laukaisuyritystä. Kun olen matalana peittämässä, Lund nostaa /

osuu kyynärpäällä kasvoihini. Pyrin lähtemään vaihtoon, jolloin Lund
astuu mailani päälle, joka irtoo kädestäni enkä ehdi vaihtamaan. Näistä
edeltävistä tilanteista hieman hermostuneena napautan kevyesti Lundia
reiteen mailan rystypuolella. Vaikka turha liike, missään tapauksessa
pyrkimykseni ei ole vahingoittaa / keihästää Lundia, jonka varmasti
huomaa myös mailani asennosta ja osumisliikkeen voimakkuudesta."

Videotallenteesta tilanne näkyy esteettömästi.
Saatuaan mailan uudestaan käteensä, Havia seuraa palloa ja liikkuu
lähelle Lundia. Ollessaan mailanmitan päässä Lundista, Havia tökkäisee
kevyesti alakautta mailan lavan kärjellä Lundia genitaalialueelle. Lund
lyyhistyy lyönnin jälkeen maahan.

Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn Tiikerien tekemällä
videotutkintapyynnöllä.
Kiistatonta tapahtumassa on, että Havian maila osuu Lundia
genitaalialueelle ja lyönti on tahallinen, kuten Haviakin vastineessa
myöntää. Teko näkyy videolta esteettömästi ja päinvastoin kuin FBC:n
vastineessa väitetään, lyönti tapahtuu mailan lavan kärjellä ja osuu
genitaalialueelle.
Katson, että Havia on osoittanut tilanteessa merkittävää
piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista
kohtaan ja täten syyllistynyt pelisääntöjen 617 2 kohdan raakaan
rikkomukseen.
Kurinpitokäytännössä mailalla/mailan tupella tapahtuneisiin
lyönteihin/tökkäisyihin, osuivatpa ne sitten käteen, vartaloon taikka
genitaalialueelle, on suhtauduttu ankarasti. Mailalla pelaajan vartaloon
tapahtuva kevytkin lyönti on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai jopa
vakavan loukkaantumisen lyönnin kohteelle, erityisesti osuessaan
päähän tai genitaaleihin.
Vastaavissa kurinpitotapauksissa genitaalialueelle osuneista iskuista on
annettu perustapauksessa ottelussa annetun PR3 rangaistuksen lisäksi
yhden ottelun pelikielto tai jos ottelussa ei ole annettu PR3
rangaistusta, on kurinpitorangaistus ollut kahden ottelun pelikielto.

Tässä tapauksessa ei ole lieventäviä tai ankaroittavia perusteita.
Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan
ratkaisuun.

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat
Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2018 - 30.4.2019 1 §, 3 §, 4
§, 62–64 §, 66–71 §
Jussi Wahe
pääsarjojen kurinpitäjä
Taustamateriaali
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
Muutoksenhaku
Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68§ mukaisen
ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä
muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen, alueen hallituksen tai
sen asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä
liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle. Valituslautakunta
tekee päätöksensä kirjallisen materiaalin perusteella mukaan lukien
ääni- ja kuvatallenteet sekä puhelin- ja videoyhteydet.
Muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka
koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee liiton
hallitus. Hallitukselle osoitetussa muutoksenhaussa sovelletaan tämän
pykälän mukaista muutoksenhakumenettelyä. Muutoksenhaku
perusteluineen on toimitettava valituslautakunnalle kirjallisesti viikon
kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli muutoksenhakija on pätevästä syystä
ollut estynyt noudattamasta määräaikaa, valituslautakunta voi
viipymättä esteen lakattua tehdystä anomuksesta myöntää enintään
viikon mittaisen uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten.
Muutoksenhausta peritään 50 € suuruinen käsittelymaksu, jonka
suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin.
Muutoksenhakumaksu on maksettava tilille IBAN: FI84 2001 1800 1329
56. Hakemusta ei käsitellä, mikäli kirjaamismaksun suoritusta
osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu palautetaan,
mikäli muutoksenhaku menestyy. Valituslautakunnan päätös asiassa on

lopullinen. Jäsenen erottamista koskevan asian käsittelee liiton hallitus.
Jäsenen erottamista koskevassa asiassa voidaan kuitenkin liiton
toimintasääntöjen 19 §:n mukaisesti vedota päätöksestä seuraavan
liiton valtuuston kokoukseen. Muutoksenhaun johdosta annettu päätös
on annettava tiedoksi asianosaiselle sen mukaan kuin yllä on lausuttu

