SALIBANDYLIITTO RY

PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 2/2019-2020

Päätöspäivä

23.9.2019

Asia

ÅIF:n pelaajan nro 7 Jonathan Flinckin ylävartaloon/päähän kohdistunut
taklaus.

Ottelu

Miesten liiga: Steelers, Hämeenlinna - ÅIF, Sipoo 21.9.2019

Päätöslauselma

Steelersin pelaajalle Julius Aaltoselle määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
Steelersille määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus

Peliajassa 10:04 Jonathan Flinck (jatkossa: Flinck) etenee pallollisena
pelaajana kohti ÅIF:n maalia. Julius Aaltonen tulee Flinckin vasemmalta
puolelta ja ottaa kontaktin Flinckin osuen tätä oikealla olkapäällä
ylävartaloon. Flinck kaatuu maahan ja loukkaantuu lievästi.

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:

-

otteluvalvojan ilmoitus rikkomuksesta
erotuomariraportti
ÅIF:n vastine
Steelersin vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys
Otteluvalvojan ilmoitus rikkomuksesta:
”ÅIF pelaaja nro 7 haastaa Steelers pelaajaa nro 11 ja pyrkii pääsemään
pallollisena kohti maalia. Samaan aikaan Steelers nro 13 tulee
tilanteeseen sivulta osuen olkapäällään ÅIF:n pelaajaa pää/olkapää
alueelle. ÅIF:n pelaaja loukkaantuu tilanteessa kaatuen kentän pintaan.
ÅIF:n pelaaja jatkaa myöhemmin pelaamista ottelussa.”

Erotuomariraportti:
” Liitteenä olevaan Pääsarjojen Videotuomarin päätökseen 3 / 2019-20
liittyvänä vastineena toteamme, että emme havainneet ottelun aikana
kyseisessä tilanteessa vartalokontaktin laatua ja osumakohtaa sellaisella
tarkkuudella, että olisimme siitä tuominneet pelisääntöjen mukaisia
rangaistuksia. Havaitsimme Aaltosen lyövän mailallaan Flinckin mailan
lapaan, jonka vuoksi peliä jatkettiin ÅIF:n vapaalyönnillä.”

ÅIF:n vastine:
”Åif vastine; samanlainen näkemys kun Otteluvalvojalla (tahallinen) .
Flinck nr 7 ei ole toistaiseksi huomattu vakavia vammoja ainoastaan
olkapää kipeänä”
Steelersin vastine:
”Aaltonen huomaa että Steelersin pelaaja numero 11 Niko Einiö ei pysy
Kuitusen vauhdissa mukana kun tämä haastaa pallollisena kohti maalia.
Näin ollen Aaltonen tekee päätöksen riistää pallo Kuituselta ojentamalla
mailansa ja menemällä lapa ensin tilanteeseen. Videolla näkyykin kuinka
Aaltonen onnistuneesti ensin tuuppaa pallon pois Kuitusen lavasta
kulmaan, minne hänen oma liikeratansakin on. Pelaajien liikeradoista
(Aaltonen kohti kulmaa, Kuitunen kohti maalia) johtuen kontakti on
välttämätön mutta missään nimessä Aaltonen ei taklaa olkapäällä, eikä
Kuitusen pää osu Aaltosen olkapäähän missään vaiheessa tilannetta.
Huomautan että salibandyn ylävartalon kontakteissa, oli ne sitten laillisia
tai laittomia, pään jonkin asteista retkahtamista ei voi mitenkään
välttää.”
Videotallenne:
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi. Flinck kuljettaa palloa
kovassa vauhdissa kohti Steelersin maalia. Aaltonen tulee Flinckistä
katsoen takavasemmalta ja juoksee Flinckin juoksulinjalle törmäten
oikealla olkapäällään Flinckin ylävartaloon ja päähän. Flinckin pää
selkeästi retkahtaa törmäyksestä ja hän kaatuu maahan.
Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitokäsittelyyn otteluvalvojan tekemällä
ilmoituksella rikkomuksesta.
KilpS 9 §:n mukaan ”Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, henkilö
sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä
periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja tasavertainen kohtelu,
rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja
luonnon kunnioittaminen.”

KilpS 62 §:n 3 kohdan mukaan sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti
kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen päätösten takia tai
muuten käyttäytyy epäurheilijamaisesti, voidaan määrätä rangaistus.
Videotallenteelta on selkeästi nähtävissä, että Aaltosella on esteetön
näkyvyys Flinckiin. Hän tulee kovassa juoksuvauhdissa leikkaavalla
juoksulinjalla Flinckin juoksulinjalle, jolloin hänen oikea olkapäänsä osuu
Flinckin ylävartaloon ja edelleen päähän. Flinckin fokus on pallossa, eikä
hänellä ole mahdollisuutta valmistautua kontaktiin. Flinckin pää selkeästi
retkahtaa taklauksen voimasta sivulle ja hän kaatuu välittömästi maahan.
Tapauksen ratkaisu
Katson, että Aaltosen olisi pitänyt ymmärtää toimintansa mahdollinen
seuraus ja hän on täten syyllistynyt merkittävään piittaamattomuuteen
toisen pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan. Aaltonen on
syyllistynyt pelisääntöjen 617 2 kohdan raakaan rikkomukseen.
Kurinpitokäytännön mukaan päähän kohdistuneesta taklauksesta seuraa
kahden ottelun pelikielto, mikäli tapauksessa ei ole ankaroittavia tai
lieventäviä seikkoja.
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.

