SALIBANDYLIITTO RY

PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 10/2019-2020

Päätöspäivä

13.12.2019

Asia

Tiikerien pelaajan nro 17 Joel Keskisen kontakti EräViikinkien
maalivahdin nro 6 Santtu Strandbergin kanssa.

Ottelu

Miesten liiga: EräViikingit, Helsinki – Tiikerit, Tikkurila 10.12.2019

Päätöslauselma

Joel Keskiselle ei määrätä rangaistusta.
Tiikereille ei määrätä rangaistusta.

Asiaselostus

Peliajassa 38:35 Joel Keskinen (jatkossa: Keskinen) juoksee pallon
tavoittelutilanteessa kohti maalivahti Santtu Strandbergia (jatkossa:
Strandberg). Strandberg tulee maalivahdin alueelta osittain ulos ja saa
pallon haltuunsa. Keskinen törmää Strandbergin ylävartaloon jaloillaan.
Maalivahti loukkaantuu lievästi. Peliä jatketaan Eräviikinkien
vapaalyönnillä

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 videotutkintapyyntö
Erotuomarien vastine
EräViikinkien vastine
Tiikerien vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys
Otteluvalvojan videotutkintapyyntö:
”Ottelun peliajassa noin 38:35 (tallenne 1:20:50) Tiikereiden pelaaja #17
Joel Keskinen juoksee EräViikinkien maalivahtia #66 Strandbergia päin
maalivahdin alueelle ja tekee nähdäkseni potkuliikkeen. Strandberg
pitelee hetken rintaansa, mutta jatkaa peliä. Erotuomarit tuomitsevat
tilanteesta vapaalyönnin Eräviikingeille.”
Erotuomarien raportti:
”Miesten salibandyliigan ottelun EräViikingit-Tiikerit (10.12.2019) toisessa
erässä ajassa n. 18:30 syntyy kontakti Tiikereiden hyökkääjän numero 17
ja EräViikinkien maalivahdin välille. Näkemyksemme mukaan tilanne
syntyy, kun Tiikereiden pelaaja numero 17 yrittää nousta pallollisena
kulman suunnasta kohti EräViikinkien maalia. Kontaktia edeltää Tiikerien
pallollisen pelaajan ja kahden eri EräViikinkien pelaajan kamppailu

tilanne, jonka seurauksena Tiikerien pelaaja on huonossa tasapainossa
jatkaessaan liikettään kohti maalia. Tilanteessa syntyy kontakti
hyökkääjän ja maalivahdin välille, jonka pelissä tulkitsimme olevan
tahaton törmäystilanne. Tilanteessa hyökkääjä myös ajautuu toisella
jalallaan maalivahdin alueelle, josta syystä tuomitsimme vapaalyönnin
EräViikingeille.”
Tiikerien vastine:
”Videoleikkeestä voidaan nähdä, että Tiikerien pelaaja #17 (Keskinen)
nousee kulmasta pallon kanssa EräViikinkien pelaajan ohitse ja
juoksusuunta on kohti maalia. EräViikinkien pelaaja #29 (Kukkola) tulee
mailalla blokkaamaan pallon kuljetusta, jolloin pallo kimpoaa
EräViikinkien maalivahtia kohden. Keskinen jatkaa juoksuaan kohti maalia
tavoitteena päästä mahdolliseen irtopalloon. EräViikinkien maalivahti #66
(Strandberg) kuitenkin saa pallon haltuunsa ja siinä vaiheessa Keskinen
yrittää saada selvästi saada vauhdin loppumaan. Hiukan ennen kontaktia
maalivahti Strandberg heittäytyy maahan ja Keskinen törmää
maalivahtiin hänen olleessaan maassa. Edelleen Keskinen kaikin tavoin
yrittää välttää ylimääräisiä kontakteja maalivahdin kanssa. Videoleikkeen
perusteella Keskisellä on täysin esteetön näkyvyys maalivahtiin ja hänellä
olisi ollut ehkä mahdollisuus välttää kontakti lopettamalla pelaaminen
pallon kimpoamisen jälkeen. Keskinen kuitenkin jatkoi pelaamista siihen
saakka, kunnes pallo oli maalivahdin hallussa. Mielestämme Keskinen ei
pelaa piittaamattomasti tilanteessa vaan pelaa tilanteen loppuun saakka
ja yrittää selkeästi välttää kontaktia jarruttamalla juuri ennen kontaktia
maalivahdin kanssa.”
EräViikinkien vastine:
”EräViikingit on samaa mieltä videotuomarin kanssa, että pelaaja tulee
tilanteeseen maalivahtia piittaamattomasti. Pallo on selvästi lentänyt
jo ilmassa maalivahdin käsiin eli ei ole enää kenttäpelaajan hallussa.
Silti pelaaja jatkaa liikkumissuuntaa suoraan kohti maalivahtia. Pallon
karattua hänen lavastaan, hän olisi voinut väistää maalin taakse eli
jatkaa juoksuliikettään sinne. Sen sijaan Keskinen päättää jatkaa
suoraan kohti maalivahti Strandbergiä.
Tilanteessa näkyy, että Keskinen osuu molemmilla jaloillaan ja
polvillaan maalivahti Strandbergiä päähän ja ylävartaloon. Stranbergilla
meni kyseisessä tilanteessa niskat ihan jumiin osumien takia.”

Videotallenne:
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi. Keskinen lähtee
tavoittelemaan kohti maalivahtia menevää palloa. Maalivahti tulee
maalivahdin alueelta hivenen vastaan ja saa pallon haltuunsa. Keskinen
ajautuu osittain maalivahdin alueelle ja törmää maalivahtiin.
Törmäyskohta ei näy selkeästi videolta, mutta se kohdistuu maalivahdin
ylävartaloon ja päähän. Keskinen pysäyttää vauhtinsa juuri maalivahdin
kohdalla, eikä törmäys näytä olevan kova.

Tapauksen arviointi
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä
videotutkintapyynnöllä.
Kiistatonta tapauksessa on se, että Keskinen törmää jaloillaan
Strandbergin ylävartaloon/päähän. Törmäykseen vaikuttaa osittain se,
että Strandberg tulee maaliltaan vastaan tavoitellessaan palloa.
Keskinen juoksee kohti maalivahtia, mutta juuri törmäyshetkellä hän
pysäyttää vauhtinsa ja täten välttää kovan kontaktin maalivahtiin. Vaikka
Keskisellä oli esteetön näkyvyys Strandbergiin ja hän olisi voinut pelata
tilanteen turvallisemmin, katson, että hän ei ole tilanteessa osoittanut
sellaista piittaamattomuutta, että tilanteesta tulisi määrätä
kurinpidollinen rangaistus.
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.

