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Helsinki, 19.7.2012
Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton (SAJL) hallituksen ratkaisu koskien Vaasa Vikingsin
valitusta sääntö-, kilpailu- ja kurinpitovaliokunnan ratkaisusta 28.6.2012 koskien miesten
II-divisioonan ottelua Vaasa Vikings-Kuopio Steelers.

Tausta
Kurinpitovaliokunta on käsittellyt asiaa Kuopio Steelersin määräajassa tekemän vastalauseen
perusteella. Valiokunta on päätöksessään tuominnut Vaasa Vikingsille huomautuksen
siirtoilmoituksen laiminlyömisestä sekä tuominnut joukkueen häviämään ottelun 0-30 että määrännyt
seuralle sarjamääräysten mukaisen sakon edustuskelvottomasta pelaajasta.

Valitus
Vaasa Vikings on valittanut saamastaan päätöksestä ja hakenut muutosta asiaan siltä osin kun kyse on
pelaajien siirtymisestä kilpailusääntöjen vastaisesti sarjatauon aikana sekä edustuskelvottomuuden
johdosta määrättävästä rangaistuksesta.
Vikingsin valituksessa todetaan Teemu Ivalon edustaneen Vikingsia jo 26.5.2012 (Vikingsin
Steelersiä vastaan pelaamaa ottelua edeltävä ottelu). Näin ollen hänet oli siiretty jo tuolloin, eikä häntä
ole tämän jälkeen siirretty takaisin Crocodilesiin. Siirto ei siis tapahtunut sarjatauon aikana, koska
Crocodiles pelasi 27.5.2012.
Vikings ei valituksessaan kiistä, etteikö kyseessä olevien pelaajien edustusoikeudessa olisi ollut
tuoreen seuratoimijan tietämättömyydestä ja sitä seuranneesta huonosta asioiden hoidosta johtuvia
puutteita, mutta korostaa, ettei kyseessä ole ollut tahallinen teko eikä pelaamista ole pyritty mitenkään
peittelemään. Lisäksi Vikings vetoaa asiassa kohtuullisuuteen rangaistusten määrässä.
Ratkaisu
Asiassa on esitetty uutta selvitystä siltä osin kuin kyse on Teemu Ivalon pelaamisesta Vaasa
Vikingsissa. Ivalo on merkitty 26.5.2012 pelatussa ottelussa niin ikään Vikingsin pelaajaluetteloon,
eikä hänen pelaamista ao ottelussa ole kiistetty. Tältä osin liittohallitus muuttaa valiokunnan ratkaisua
ja toteaa, ettei Teemu Ivalo ole ollut edustuskelvoton pelaaja Vikings – Steelers ottelussa.
Muilta osin liittohallitus hyväksyy valiokunnan antaman päätöksen perusteluiltaan ja
rangaistuksiltaan.
Sarjamääräysten edustuskelvotonta pelaajaa koskevan sakon osalta liittohallitus toteaa, että
nykymuodossaan sarjamääräykset eivät mahdollista harkintaa sakon osalta. Asiaa tulisi tämän
johdosta tarkentaa seuraavan vuoden sarjamääräyksiä hyväksyttäessä ja ratkaista se, tulisiko sakon
määräämisessä lisätä harkinta mahdollisuuksia tai määrätä eri suuruiset sakot eri sarjatasoille.
Ratkaisun tekemiseen osallistuivat liittohallituksen jäsenet: Roope Noronen, Mikko Vento, Janne
Halla-aho, Ari Havulehto ja Sari Kuosmanen.
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Muutoksenhaku
SAJL:n kilpailusääntöjen VII.A.4. pykälän 3 momentin mukaan Se, joka on tyytymätön
Liittohallituksen päätökseen voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona ratkaisu annettiin tätä päivää
määräaikaan lukematta. Muutoksenhaku ei keskeytä rangaistuksen täytäntöönpanoa, ellei
muutoksenhakuaste näin muutoksenhakijan pyynnöstä määrää.
Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät osoitteesta www.oikeusturvalautakunta.fi
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