HVS on peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa naisten liigan välieräottelussa TaTS-HVS 11.3.2017. HVS voitti kohtaamisen otteluvoitoin 2-0 ja eteni finaaliin.

HVS:n pelaaja Sabrina Santamaria (USA, s. 24.2.1993) ei täytä kilpailumääräyksissä asetettuja vaatimuksia pelaajan edustuskelpoisuudesta.

- 3. "Tennisliigassa saavat pelata Suomen kansalaiset sekä Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Pysyvästi Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, jolla on virallinen kotiosoite Suomessa. ... Naisten joukkueissa ei saa pelata ulkomaalaisia pelaajia." 

- 4.5 "Pelaajan katsotaan olevan ulkomaalainen, jos hän ei ole Suomen kansalainen eikä asu Suomessa pysyvästi. Pysyvästi Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, jolla on virallinen kotiosoite Suomessa sekä hän on ollut maassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme (3) kuukautta."

Santamaria ei täytä yllä mainittuja ehtoja. Hänellä ei ole virallista kotiosoitetta Suomessa eikä hän tiettävästi ole oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti kolmea kuukautta missään vaiheessa. Tämän perusteella seuraavat kohdat:  

1) HVS on tietoisesti peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa. On täysin mahdotonta olettaa, ettei seura, joka on nimennyt joukkueeseensa ei yhden, vaan peräti kaksi ulkomaalaispelaaja olisi tutustunut ulkomaalaispelaajia koskeviin määräyksiin. Tahallisella huijaamisella on saavutettu vilpillisesti liigan finaalipaikka ja jaossa olevat palkintorahat.  

2) Tennisliitto on laiminlyönyt törkeästi velvollisuutensa pitää huolen siitä, että joukkueissa pelaa ainoastaan edustuskelpoisia pelaajia. Väestörekisterikeskuksen tiedot ovat julkisia, mutta maksullisia. Täten on täysin mahdotonta sysätä vastuuta pelaajien edustuskelpoisuuden tarkistamisesta seuroille, vaan vastuu on ainoastaan Tennisliiton. Tennisliiton velvollisuus on tarkistaa ulkomaalaispelaajien kelpoisuus, eikä sinislmäisesti luottaa seuroilta saatuihin tietoihin.

3) Tapio Totro (Smash) on jo ennen kauden alkua tiedustellut, että onko Santamaria tosiaan edustuskelpoinen ja Tennisliitto on silloin kertonut, että on. Tämä vastaus on kuitenkin perustunut luuloon/oletukseen ja/tai HVS:n antamaan tietoon, eikä Tennisliitto ole missään vaiheessa varmistanut asiaa itse. Täten on täysin mahdotonta vedota siihen, ettei asiaa enää voida käsitellä, koska kolmen (3) päivän valitusaika ottelun jälkeen on mennyt umpeen, sillä Tennisliiton olisi pitänyt estää Santamarian nimeäminen HVS:n joukkueeseen jo ennen kauden alkua ja asiaa on tiedusteltu. HVS on siis väittänyt Tennisliitolle edustuskelvottoman pelaajan olevan edustuskelpoinen. Hälytyskellojen olisi pitänyt Tennisliitossa soida viimeistään siinä vaiheessa kun HVS on peluuttanut kahta ulkomaalaispelaajaa välieräottelussa TaTS:a vastaan. 

4) Kilpailumääräysten kohdassa 3.1.3 todetaan seuraavasti:

"Kurinpitorangaistus voidaan määrätä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka:

- rikkoo sarjaa järjestävän elimen vahvistamia sarjatoimintaa koskevia määräyksiä tai sarjaan osallistuvien seurojen sopimuksia"

Kohdassa 3.1.2 todetaan seuraavasti:

"Tapahtuneista rikkomuksista voidaan tuomita jäljempänä mainituin perustein rangaistus."

Santamariaa ja täten myös HVS:n joukkuetta pystytään täten rankaisemaan vaikka välieräottelusta on kulunut jo 12 päivää.

Yllä mainittuihin neljään perusteluun vedoten Smashin naisten liigajoukkue (tästä eteenpäin Smash) ei tule tässä tapauksessa hyväksymään mitään muuta päätöstä, kuin että HVS tuomitaan häviämään 11.3 pelattu ottelu TaTS-HVS. Smash vaatii myös HVS:n sulkemista Tennisliigasta ja sääntöjenmukaista sakkorangaistusta. Tilanne on verrattavissa siihen, että joku pelaajista ei ole maksanut k-jäsenyyttä. Tosin, tässä tapauksessa on kyse huomattavasti vakavammasta rikkeestä, koska Santramariaa ei pysty tekemään millään edustuskelpoiseksi, vaan häneltä puuttuu täysin oikeus edustaa mitään seuraa Tennisliigassa.

Tennisliigan imagon kannalta olisi suotavaa, että HVS myöntäisi (tahallisen) virheensä ja vetäytyisi finaalista. Smash hyväksyy myös loppuotteluvastustajan vaihtumisen HVS:tä TaTS:iin.  

Smash paheksuu lisäksi sitä miten Tennisliitto on hoitanut asiaa viikolla 12. HVS:ltä on Tennisliiton toimesta tiedusteltu jo maanantaina 20.3 Santamarian vakituista osoitetta (tarvittaessa pystymme toimittamaan sähköpostit tästä), eikä vastausta ole tullut vielä kolme vuorokautta myöhemminkään. Näin yksinkertaiseen kysymykseen vastauksen saaminen ei voi kestää näin kauaa, vaan kyse on selkeästi tahallisesta viivyttelystä jonkin osapuolen kohdalla. Tämä epävarmuus on aiheuttanut Smashin joukkueelle turhaa stressiä ja vaikuttanut negatiivisesti joukkueen valmistautumiseen 25.3 pelattavaan finaaliin. 


