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SM-sarjapeli: CSP Betta - Riihimäen Urheilusukelta jat I 13.2.2010
Uppopallovaliokunta on käsitellyt tapaukseen asetetun työryhmän raportin sekä raporttiin
saadut kommentit asianomaisilta seuroilta.
Valiokunta haluaa vielä korostaa, että työryhmän raportti kuten myös valiokunnan päätös on
perustunut eri lausuntoihin eikä mitään päätöstä ole perustettu otteluvideointiin.
Päätös:
1. Valiokunta antaa huomautuksen ottelun maatuomarille Oke Tuurille. Huomautus koskee
pelin aikana pelaajien otteiden asteittaisen kovenemisen sääntöjä rikkovaksi, jolloin
tuomarin velvollisuus on karsia otteluista sääntöjen vastaiset otteet mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa, vaikka rikkomuksen tekijä ei olisikaan selvillä. Tässä tehtävässä
Oke Tuuri olisi voinut toimia paremmin. Ottelu toimii hyvänä esimerkkinä tuomarin
aktiivisuuden merkityksestä ottelun kulkuun.
2. Valiokunta antaa huomautuksen ottelun toiselle vesituomarille Cem Ilksözille.
Huomautus koskee pelin aikana Moskovan kapteenin Viktor Krylovin kanssa käytyä
keskustelua, jonka Cem Ilksöz kuitenkin jätti kesken. Asian käsittelyssä oli
mahdollisesti epätietoisuutta tilanteesta, mutta Cem Ilksöz ei riittävästi pyrkinyt
selvittämään pelaajan esittämän asian sisältöä. Joukkueiden kapteenien tulee tulla
kuuluksi varsinkin, jos itse pelitapahtumat eivät vaadi tuomarin huomiota toisaalle.
3. a. Valiokunta antaa kolmen (3) ottelun pelikiellon Riihimäen Urheilusukeltajien Tomi
Suomalaiselle (nro 13) perustuen sääntökohtaan 5.1.1 Epäurheilijamainen ja
provosoiva käytös.
3. b. Valiokunta antaa kolmen (3) ottelun pelikiellon CSP Bettan Viktor Kryloville (nro 11)
perustuen sääntökohtaan 5.1.1 Epäurheilijamainen ja provosoiva käytös. Työryhmän
esityksestä poikkeava päätös johtuu tasapuolisuudesta uusintaottelun pelaajalistoja
kohtaan.
3. c. Mikäli nyt rangaistuksen saaneet pelaajat tuomitaan kausien 2009 – 2010 tai 2010 –
2011 sarjaotteluiden aikana tässä selvityksessä mainitusta syystä uudestaan
ottelukieltoon, ottelukiellon pituuteen tulee vaikuttamaan mahdollista rangaistusta
koventaen nykyinen päätös.
Pelikiellot astuvat voimaan välittömästi.
Molempien asianomaisten seurojen joukkueen johtajia toivotaan muistuttavan
joukkueitaan säännössä 5.1.12 mainitusta kohdasta, jossa mainitaan seuraavaa:
”Kaikkien vedessä ja vaihtoalueella olevien pelaajien sekä vaihtoalueella olevien muiden
henkilöiden tulee noudattaa ottelun aikana uppopallon sääntökirjassa mainittuja
sääntöjä.”

4. Valiokuntaa hylkää ottelun lopputuloksen ja määrää ottelun pelattavaksi uudelleen.
Uusintaottelulle mahdollisia vaihtoehtoja ovat seuraavat:
a. perjantai 26.3. klo 20 Kotka
b. lauantai 27.3. klo 9.00 Kotka
c. sunnuntai 27.3. klo 9.00 Kotka
d. joukkueiden keskenään määrittelemä paikka ja aika
Mahdollinen joukkueiden keskenään sopima paikka ja aika uusintaottelulle tulee saattaa
valiokunnan tietoon vähintään seitsemää (7) päivää ennen ottelua.
Mikäli joukkue tai joukkueet eivät osallistu järjestettävään uusintaotteluun, ottelu
merkitään sääntöjen mukaisesti luovutetuksi tai hylätyksi. Hylätystä ottelusta
kummallekin joukkueelle langetetaan tällöin sarjamaksun suuruinen rangaistusmaksu.
Maksamattoman rangaistusmaksun seurauksena joukkue suljetaan pois Suomessa
pelattavista uppopallosarjoista maksun maksamiseen saakka tai kesken pelikautta
suoritetun maksun tapauksessa seuraavaan alkavaan sarjakauteen saakka.
Uusintaottelu tulee olla pelattuna ennen sarjan loppuotteluita ja ottelua ei voida uusia
loppuottelupäivänä 17.4.2009.
Ottelun tuomareina ei voi toimia Cem Ilksöz tai Oke Tuuri. Valiokunta määrittelee
ottelun tuomarit.

