SALIBANDYLIITTO RY

PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 13/2019-2020

Päätöspäivä

29.12.2019

Asia

Espoon Oilersin pelaajan nro 76 Rasmus Kainulaisen olkapääkontakti
Indiansin pelaajan nro 42 Olli Arkkilan kaulan seudulle.

Ottelu

Miesten Liiga: Indians, Espoo – Oilers, Espoo 20.12.2019

Päätöslauselma

Espoon Oilersin pelaajalle Rasmus Kainulaiselle ei määrätä
rangaistusta.
Espoon Oilersille ei määrätä rangaistusta.

Asiaselostus

Peliajassa 23:38 pallo tulee laitaa pitkin kohti Rasmus Kainulaista
(jatkossa: Kainulainen) ja Olli Arkkilaa (jatkossa: Arkkila). Pallo menee
miesten välistä ja Kainulainen kääntyessään osuu olkapäällään Arkkilaa
kaulan/pään seudulle. Arkkila loukkaantuu lievästi. Tilanteesta ei
anneta rangaistusta.

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:
-

Indiansin tutkintapyyntö
Otteluvalvojan vastine
Erotuomarien vastine
Oilersin vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys
Indiansin tutkintapyyntö:
” Ottelun ensimmäisessä erässä Esport Oilersin Rasmus Kainulainen
nostaa kädet ylös ja lyö Westend Indiansin nro 42 Olli Arkkilaa
poikittaisella mailalla kaulan ja kasvojen alueelle. Tilanteesta ei vihelletty
vapaalyöntiä tai rangaistusta. Katsomme, että kyseessä on tahallinen
vahingoittamisyritys ja muistutamme, että pään alueelle kohdistuvissa
osumissa on aina vakavan loukkaantumisen riski.
Otteluvalvojan vastine:
”Tässä käsiteltävänä olevassa tilanteessa näin tapahtuvan törmäyksen
Oilersin nro 76 Kainulaisen ja Indiansin nro 42 Arkkilan välillä, minkä
seurauksena Arkkila kaatui kentälle. Erotuomarit katkaisivat pelin ja
tuomitsivat kiistapallon.

Olin katsomossa kentän toisella puolella eikä näköyhteys ollut pelaajien
sijainnin vuoksi esteetön, joten en nähnyt tilannetta riittävän hyvin
voidakseni lausua siitä enempää.”

Erotuomarien vastine:
” Oilersin pelaaja nro 76 Rasmus Kainulainen (jatkossa Kainulainen) on
rintamasuunnaltaan omaan puolustuspäätyyn odottaen syöttöä
kanssapelaajaltaan. Syöttö ohittaa Kainulaisen oikealta puolelta, jolloin
hän kääntyy pallon perään hyökkäyssuunnassaan vastustajan päätyyn.
Samaan aikaan Indiansin pelaaja nro 42 Olli Arkkila (jatkossa Arkkila)
pyrkii lähikontaktiin puolustamaan tilannetta. Tilanne on hyvin nopea ja
Kainulaisella kääntyessään ei ole mahdollisuutta välttää Arkkilan
kontaktia. Tämän johdosta tapahtuu yhteentörmäys, jossa Arkkilan
päänseutu osuu Kainulaisen vasempaan olkapäähän/olkavarteen.
Tulkitsemme pelitilanteen normaaliksi yhteentörmäykseksi ja peliä
jatketaan rangaistuksitta kiistapalloaloituksella kulmasta.”
Oilersin vastine:
” Pallo pelataan tilanteessa kulmaan kohti R.Kainulaista. Indiansin pelaaja
Arkkila pyrkii katkaisemaan syötön mailallaan, mutta huitaisee ohi
pallosta. Arkkila ryntää tilanteeseen poikkeuksellisen kovalla vauhdilla ja
osoittaa näin piittaamattomuutta kanssapelaajan terveyttä kohtaan.
Huitaistuaan ohi pallosta hän edelleen jatkaa liikettä kohti Oilersin
pelaajaa, joka on kääntymässä kohti palloa. Kainulainen reagoi kohti
palloa ja havaitessaan Arkkilan törmäävän häneen vaistomaisesti nostaa
käsiään suojatakseen molempia pelaajia sekä keventääkseen törmäystä.
Kainulainen ei ota askeltakaan kohti Arkkilaa. Eli törmäys johtuu vain ja
ainoastaan Arkkilan ryntäyksestä. Pallon ajautuessa kohti päätyä
Kainulainen ehtii siihen reagoida – Arkkila ei vaan jatkaa viikateliikettään
kohti Kainulaista. Törmäyksessä ilmeisesti pelaajien päät osuvat yhteen ja
Arkkila jää oksettavasti kierimään ja filmaamaan toivoen vastustajalle
jäähyä. Arkkila pelasi ottelun loppuun ja myös seuraavana päivänä cupin
ottelussa täydet minuutit, joten kyseessä oli kontaktin dramatisointi.”

Videotallenne:
Videotallenteelta tilanne näkyy hyvin ja esteettömästi. Pallo tulee kohti
Kainulaista ja Arkkilaa ja menee heidän välistään. Kainulainen kääntyy
nopeasti pallon perään kohottaen samalla käsiään eteen ottaakseen
Arkkilan kontaktin vastaan. Nopeassa tilanteessa Kainulaisen kääntyessä
pallon perään, hänen vasen olkapäänsä osuu Arkkilaa kaulan seudulle.

Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn Indiansin tekemällä
videotutkintapyynnöllä.
Kiistatonta tapauksessa on, että Kainulaisen vasen olkapää osuu Arkkilaa
kaulan seudulle.
Tilanteessa Kainulainen pelaa pelinomaisesti kääntyen nopeasti pallon
suuntaan. Kontaktiin pyrkivä Arkkila tulee niin lähelle Kainulaista, että
tällä ei ole mahdollisuutta välttää kontaktia vaan hän suojaa
itseään/pehmentää kontaktia käsillään. Kainulainen pelaa maila ja kädet
korkealla, mutta katson, että tilanteessa ei ole sellaista
piittaamattomuutta, että Kainulaiselle tulisi määrätä kurinpidollinen
rangaistus. Kainulaisen olkapääkontakti on tahaton, mikä syntyy ahtaassa
tilanteessa tapahtuneen kääntymisen seurauksena.
Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan
ratkaisuun.

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.

