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Video 1: https://youtu.be/QQcQci24Kpg 

- Valkoisella pelaajalla on täysi hallinta ja kontrolli tilanteesta. Punaisella kenttäpelaajalla ei ole vaikutusta 
tähän tilanteen hallintaan.  

- Maalivahti on paikallaan, hänen positionsa ei muutu yllättäen ja hän on valkoisen pelaajan näkökentässä ja 
täysin ennustettavissa ja havaittavissa valkoiselle pelaajalle 

- Hyökkäävä pelaaja ajaa suoraan päin maalivahtia, osuen kovalla voimalla ylävartalon ja pään seudulle 
vaarantaen merkittävästi vastapelaajan turvallisuuden 

- Pelirangaistus PS 614:4 väkivaltainen fyysinen pelaaminen 
 
 
 

Video 2: https://youtu.be/oEsLNuB7MEk 
 

- Valkoisen joukkueen maalivahti ottaa pallon kiinni sellaiselta korkeudelta, ettei kukaan kenttäpelaajista voi 
pelata sitä sääntöjen mukaisesti. 

- Oranssi pelaaja taklaa maalivahtia ilman mahdollisuutta pelata palloa 
- Taklaus on selvästi tarkoituksellinen, mutta ilman merkittävää voimaa 
- Maalivahtia ei taklata maalikehikkoa vasten 
- Oranssin pelaajan toiminta on varomatonta 
- Pieni joukkuerangaistus PS 605:6 - Pelaaja syyllistyy varomattomaan fyysiseen peliin. 
- LISÄKANEETTINA: Mikäli tapahtunut taklaaminen johtaisi rikotun pelaajan (maalivahdin) kaatumiseen 

maalikehikkoa vasten: 
Iso joukkuerangaistus, PS 607:4 (Pelaaja syyllistyy piittaamattomaan fyysiseen peliin. Tämä sisältää muun 
muassa tilanteet, joissa pelaaja taklaa, heittää tai kamppaa vastapelaajan kaukalon laitaa tai maalikehikkoa 
vasten). 
 
 
 

Video 3: https://youtu.be/IKG9b2fiaJI 
 

- P61 ja V74 törmäys on seurausta siitä, kun P61 juoksulinja leikkaa maalivahdin alueen sisältä pyrkiäkseen 
saavuttamaan etua itselleen tilanteessa (507:8). 

- P61:n fokus on edetä karvaamaan palloa hallussa pitävää valkoisen kenttäpelaajaa, eikä lainkaan 
maalivahdissa. 

- P61:n pyrkimys ei ole aiheuttaa kontaktia maalivahtiin, vaan päästä lyhintä tietä palloa kohti.  
- Kontakti päähän aiheutuu passiivisesti eli vartalolla ohittaessa vastapelaajaa eikä pyrkiessä pelaamaan tätä 

vastaan. Kontakti ei ole tarkoituksellinen tai voimaltaan erityisen kova. 
- P61:n teosta puuttuu riittävä harkinta ja varovaisuus ja on tämän johdosta varomatonta. 
- Pieni joukkuerangaistus PS 605:6 - Pelaaja syyllistyy varomattomaan fyysiseen peliin. 
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Video 4: https://youtu.be/rY1rw2YrTEQ 
 

- M11 pelaa normaalia salibandya: tavoitteena on luoda maalintekotilanne 
- M11 liikkuu yli oletetun maaliviivan jatkeen keskikentän puolelle maalialueen sisällä, mutta maalivahdin 

alueen ulkopuolella. 
- Valkoisen joukkueen maalivahti pyrkii saamaan pallon haltuunsa ja liikkuu M11:n juoksulinjalle. 
- M11:lla ei ole mahdollisuutta välttää törmäystä ja häntä ei voida pitää vastuullisena törmäyksen osalta. 
- Törmäys luokitellaan tapaturmaksi, epänormaaliksi tilanteeksi ottelun aikana, rangaistuksia ei määrätä. 
- Ei rikettä 

 
 
 

 
Video 5: https://youtu.be/SMwRvaB5iOI 
 

- Maalivahti ehtii palloon aavistuksen ennen kenttäpelaajaa, joka törmää maalivahtiin kovalla vauhdilla. Itse 
törmäys tapahtuu maalialueen ulkopuolella, jossa maalivahti saa pallon haltuunsa salibandyn pelisääntöjen 
(303:2) mukaisella tavalla.  

- Tilanteessa mukana oleva sinisen joukkueen kenttäpelaaja ei riko punaisen joukkueen kenttäpelaajaa. 
- Tilanteessa myöskään punainen kenttäpelaaja ei tee pelisääntöjen vastaista rikettä, vaan punaisen 

kenttäpelaajan ja sinisen maalivahdin osuminen toisiinsa on pelinomainen yhteentörmäys. 
- Vaikka maalivahti saa pallon haltuunsa ja on täten pallollinen pelaaja hetkeä ennen törmäystä, kyseinen 

pallontavoittelutilanne on kuitenkin niin nopea ja samanaikainen, että punaisen joukkueen kenttäpelaaja ei 
havaitse eikä ehdi reagoimaan maalivahdin sivuttaisliikkeeseen pallon tavoittelussa.  

 
 
Tilannetta tulkittaessa pitää huomioida myös seuraavat seikat:  
 
1) Tilanne ei tapahdu maalivahdin alueella ja mitä etäämmällä maalivahdin alueesta pelataan, sitä vähemmän 
huomionsa muualle kiinnittänyt kenttäpelaaja pystyy arvioimaan/olettamaan/varautumaan maalivahdin positioon ja 
liikkeeseen tilanteessa 
 
2) Tullessaan maalivahdin alueen ulkopuolelle, maalivahti asettaa aina myös itsensä alttiimmaksi pelinomaisille ja 
ennakoimattomille törmäys-/kontaktitilanteille. 
 
Mainittujen seikkojen perusteella tulkitaan juuri tämänkaltainen tilanne puhtaaksi pelinomaiseksi törmäykseksi, 
jossa ei ole rikettä. 
 
On samalla huomioitavaa, että mikäli tämän kaltaisessa tilanteessa joku tilanteen osapuolina olevista pelaajista tekee 
tuomarin tulkinnan mukaan pelisääntöjen vastaisen rikkeen, tulee siitä luonnollisesti sanktioida pelisääntöjen 
mukaisella tavalla. 
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