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ESIPUHE

Kaukalopallosäännöt-kirja täsmentää erotuomareille, pelaajille, valmentajille ja muille seurojen toimihenkilöille sekä yleisölle säännöt, joiden mukaan kaukalopalloa Suomessa pelataan.

Jokaisen säännön kohdalla on ensin varsinainen sääntöteksti ja sen jälkeen sääntöä täydentäviä ohjeita
ja tulkintoja.

ILOISIA HETKIÄ KAUKALOPALLON PARISSA!

Helsingissä 17. lokakuuta 2009
Harri Järvinen
Jääpalloliiton Helsingin piiri
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1.PELIKENTÄN MITAT JA MERKINNÄT
Kaukalopalloa pelataan jääkiekkokaukalossa. Pelikentän pituus on vähintään 45 m ja enintään 61 m. Leveys on
vähintään 26 m ja enintään 30 m. Pelikenttään on merkittävä keskiviiva, maaliviivat, siniviivat ja vapaalyöntipisteet.
SIVULAUDOITUS
Pelikenttä ympäröidään sivulaudoituksella, jonka korkeus on vähintään 100 cm ja enintään 122 cm.
RANGAISTUSALUE
Rangaistusalue ulottuu omalla kenttäpuoliskolla kentän päädystä siniviivaan.
MAALIALUE
Maalien eteen merkitään punaisella 5cm leveällä viivalla maalialue. Maalialue on puoliympyrän muotoinen, jonka
keskipiste on maalilinjalla maalitolppien keskellä ja säteen ollessa 180cm.
MAALIT
Maalikehyksen sisämitat ovat: korkeus 122 cm, leveys 183 cm ja syvyys 60-100 cm. Maalit asetetaan kentälle päin
maalilinjan päälle niin, että maalitolppien etuosa on maalilinjan kentän puoleisen reunan kanssa samassa tasossa.
Maalilinja merkitään vähintään 3,5 m:n ja enintään 4,5 m:n päähän kentän päädystä, kohtisuoraan kentän poikki.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1. Jos maalin sisäpuolelle on kiinnitetty vaimennusverkko, se on pidettävä ottelun aikana alas laskettuna.
2. Maaliraja ulottuu maalitolppien välin lisäksi ns. jatkeena kaukalon molempiin kulmiin.
3. Erotuomarin on aina ennen ottelun alkua tarkastettava, että maaliverkot ovat ehjät ja pelikenttä on turvallinen sekä
sääntöjen mukainen.
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2.VÄLINEET JA VARUSTEET
PALLO
Hyväksytystä aineesta valmistetun pallon on oltava SJPL:n hyväksymä. Pallon tulee ponnahtaa säännöllisesti vähintään 15 cm ja korkeintaan 30 cm, kun se pudotetaan 1,5 m:n korkeudelta jäälle. Pallon läpimitan on oltava
kauttaaltaan 60-65 mm ja painon käyttämättömänä vähintään 58 g ja enintään 65 g. Pelaajien pakollisiksi varusteiksi luetellaan kypärä, luistimet, pelipaita, maila ja hansikkaat. Maalivahdilla on oltava lisäksi kasvosuojus.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Erotuomarin on ennen ottelun alkua tarkistettava, että pelipallot ovat sääntöjenmukaiset.

2.

Ennen ottelun alkua molemmat joukkueet toimittavat erotuomarille yhden (1) virallisen, samanvärisen pelipallon.
Ottelua ei voida peruuttaa tai keskeyttää, mikäli käytettävissä olevat pallot eivät ole virallisia, mutta erotuomarin on
tehtävä sääntöjenmukaisten ottelupallojen puuttumisesta raportti ottelun järjestävälle elimelle. Ottelu pitää pelata saman värisillä palloilla.

MAILA
Maila on oltava SJPL:n hyväksymä. Mailan leveys vahvikeremmeineen ei saa miltään kohtaa ylittää 70 mm:ä.
Mailan ulkokaaren tulee olla ns. elliptinen, ja mailan pituus ei saa ylittää 125 cm:ä. Mailan lavan sivuittainen kaarevuus saa olla enintään 40 mm tasosta mitattuna sekä lapaosuuden maksimipituus 22 cm. Mailan varren ja alapään kulmien ja reunojen on oltava pyöristettyjä eikä niissä saa olla metalli tms. vaarallisia materiaaleja.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Metallivahvikkeet, ruuvit yms. eivät ole mailassa sallittuja.

2.

Mikäli kenttäpelaajan maila rikkoutuu, on hänen luisteltava mailan osat mukanaan välittömästi vaihtoaitioon, peliin osallistumatta. Ilman mailaa pelaaja ei saa jatkaa/ osallistua peliin. Rikkoutuneella mailalla ei voi myöskään pelata tilannetta loppuun saakka. Rikkeestä tuomitaan kahden minuutin (2 min.) jäähyrangaistus, syynä:
sääntöjenvastainen varustus.

3.

Pelaajan on itse (tai kanssapelaajan) heti korjattava kentältä pois rikkoutunut maila ja/tai sen osat. Rikkoutuneita
välineitä ei saa heittää yli laidan, vaan ne on vietävä omaan vaihtoaitioon tai sen välittömään läheisyyteen. Rikkeestä tuomitaan kahden minuutin (2 min) jäähy sopimattomasta käytöksestä

LUISTIMET
Kaikkien pelaajien on oltava luistimilla, joissa ei saa olla mitään sellaista, joka voi aiheuttaa vaaraa toisille kentällä
oleville.

OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Pelaajien ja maalivahtien on oltava jäällä luistimilla. Niissä ei saa olla mitään sellaisia osia, jotka saattavat aiheuttaa
vaaraa tai vahinkoa muille pelaajille.

2.

Maalivahti voi käyttää jääkiekkomaalivahdin luistimia ainoastaan silloin, kun luistimien kannat on tapaturmien ja
vaaran välttämiseksi pyöristetty ja suojattu.
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KYPÄRÄ, KÄSINEET, PELIASUT JA MUUT SUOJUKSET
Kaikilla pelaajilla on oltava SJPL:n hyväksymää mallia oleva kypärä. Kaikilla pelaajilla on oltava käsineet. Maalivahdin on käytettävä hyväksyttyä mallia olevaa kasvosuojusta. Jokaisen pelaajan on otteluissa käytettävä SJPL:n
hyväksymää kaulasuojusta. Muunneltujen leuka-, kasvo- ja silmäsuojusten käyttö on kielletty.

OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Paljainkäsin pelaaminen on ehdottomasti kiellettyä.

2.

Jääkiekkohansikkailla tai vastaavilla pelaaminen on kiellettyä. Ainoastaan D-, E-, F- ja G-juniorit saavat pelata jääkiekkohansikkailla tai vastaavilla kaikissa nuorten otteluissa. Tarvittaessa erotuomari voi antaa luvan pelata sääntöjenvastaisella varusteella poikkeustapauksessa, mutta siitä ei saa aiheutua vaaraa itselleen tai muille pelaajille.

3.

Kenttäpelaajien suojien tulee olla muun vaatetuksen alla.

4.

Pelaajien varustuksen tulee olla koko joukkueella yhtenäinen. Jos pelaaja ei ole korjannut varusteitaan erotuomarin
kehotuksen jälkeen, hänelle tuomitaan kahden minuutin (2 min) jäähy. Syy: Sääntöjen vastainen varustus.

5.

Kaikkien pakollisten varusteiden ja välineiden on oltava SJPL:n hyväksymiä.

6.

Kentällä olevan pelaajan pyynnöstä erotuomari on velvollinen tarkastamaan pelaajien varusteet, erityisesti niiden
mitat. Jos pelaajalla tällaisen tarkastuksen jälkeen todetaan sääntöjenvastainen varuste, häntä rangaistaan kahden minuutin (2 min) jäähyllä. Mikäli varustus on sääntöjen mukainen, rangaistaan pyynnön esittämää joukkuetta kahden
minuutin (2 min.) jäähyllä, syy: sopimaton käytös

7.

Ennen ottelun alkua erotuomarin on varmistettava joukkueiden kapteenien kanssa, että varusteet ovat sääntöjen mukaiset.

8. Rinta- ja olkapääsuojien käyttö on sallittu, kuitenkin niin, että niissä ei saa olla ulkonevia osia. Ulkonevisiksi osiksi
luokitellaan esim. olkapääsuojuksissa ulkonevat olkakupit. Lähtökohtana pidetään, että suojat ovat kehonmuotoisia.
Pelaaja voi terveydellisistä syistä anoa poikkeuslupaa pelata säännöistä poikkeavilla olka- ja/tai rintasuojuksilla.
(Kts. kohta 2, ohjeita ja tulkintoja)
9. Joukkueella on oltava yhtenäinen peliasu. Maalivahdin suositellaan pitävän eri väristä pelipaitaa kuin joukkueiden
pelipaidat ovat.Virallisissa otteluissa on pelipaidan selässä oltava selvästi erottuva numero; vähimmäiskorkeus 20cm.
Joukkueessa ei voi olla yhtään numerotonta tai kahta saman numeroista pelaajaa. Teipistä tai muusta helposti irtovasta materiaalista laitetut pelinumerot, kapteenin nauhat yms. ovat kielletty.
10. Erotuomari voi mitata tai tarkastaa minkä tahansa pelivarusteen pelitapahtuman aikana. Mikäli mittaus tapahtuu kentän
ulkopuolella ennen ottelun alkamista ja varuste todetaan sääntöjen vastaiseksi, sillä ei saa pelata. Mikäli mittaus tapahtuu jäällä oltaessa ennen ottelun alkua, sen aikana tai erätauolla ja varuste todetaan sääntöjen vastaiseksi, sillä ei
saa pelata ja pelaajalle tuomitaan 2 min jäähyrangaistus sääntöjenvastaisesta varusteesta. Ennen ottelua todetun rikkeen takia ko. pelaajan joukkue aloittaa ottelun vajaalla.
11. Mikäli pelaajan varusteet ( kypärä, käsineet jne..) putoavat pelitilanteessa jäälle, voi erotuomari katkaista pelin, mikäli
hän katsoo jäällä olevan varusteen aiheuttavan vaaraa pelaajille. Tällöin peliä jatketaan erotuomaripallolla pallon paikasta, sen jälkeen kun pudonneet varusteet on poistettu kentältä.
12.Joukkueen pelipaidat on numeroitava niin, että jokaisessa paidassa on eri numero. Numeroiden ja nimien on kokoonpanoluettelossa täsmättävä.
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3. PELAAJIEN LUKUMÄÄRÄ
Kummastakin joukkueesta saa olla yhtaikaa pelikentällä enintään 6 pelaajaa, joista yhden on oltava maalivahti.
Ottelun alkaessa joukkueessa tulee olla vähintään 5 pelaajaa, joista yhden on oltava maalivahti.
Maalivahtia ei voi korvata kenttäpelaajalla ottelun aikana siten, että joukkue pelaa ilman maalivahtia esim. kuudella kenttäpelaajalla.
VAIHTOPELAAJAT
Kummallakin joukkueella saa olla enintään kolmetoista (13) vaihtopelaajaa ja lisäksi yksi varamaalivahti. Joukkueen kokoonpano on korkeintaan 18 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia. Kokoonpanoluetteloa voidaan täydentää pelin aikana, loppuvihellykseen saakka, mutta ei mahdollisen jatkoajan tai rangaistuskuljetuskilpailun aikana.
Pelaajilla on vaihto-oikeus milloin tahansa ottelun aikana edellyttäen, että vaihtoon tuleva pelaaja on poistunut
kentältä ennen kuin vaihtopelaaja tulee kentälle. Pelaajavaihdot on aina suoritettava vaihtoaition kohdalta. Rikkomus tätä vastaan rangaistaan rikkojan kahden minuutin (2 min) jäähyllä, syy: väärä vaihto.

OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Väärän vaihdon tuomitsemisen jälkeen peliä jatketaan vastajoukkueen vapaalyönnillä pallon sijaintipaikasta. Erotuomarin tuomitessa väärää vaihtoa voidaan noudattaa hyötynäkökohtaa, mikäli rikkoneella joukkueella ei ole palloa hallussaan. Jos rikottu joukkue hyödyntää tilanteen tekemällä maalin, jäähy raukeaa, mutta se kirjataan pöytäkirjaan rikkomukseen syyllistyneelle pelaajalle. (ei tasakentällisin vajaalla pelattaessa). Muussa tapauksessa, väärän vaihdon
suorittaneen joukkueen saadessa pallon haltuunsa sääntöjenmukaisesti, peliä jatketaan erotuomaripallolla pallon sijaintipaikasta tai lähimmästä vapaalyöntipisteestä. Uuden sääntörikkomuksen tapahtuessa peliä jatketaan sääntöjen
edellyttämällä tavalla.

2.

Vaihtoaitiossa saa olla vaihtopelaajien lisäksi viisi (5) muuta joukkueeseen kuuluvaa, kokoonpanoluettelossa nimettyä
henkilöä. Ylimääräiset henkilöt poistetaan vaihtoaitiosta.

3.

Joukkueen toimittamasta kokoonpanoluettelosta on käytävä ilmi pelaajan numeron lisäksi hänen koko etunimensä ja
sukunimensä.

4. PELIAIKA
Peliaika on 2 x 25 minuuttia. Puoliaikojen välinen tauko on viisi minuuttia (5 min) tai kentän kunnostamiseen
kulunut aika. Otteluissa, jotka eivät voi kilpailumääräysten mukaan päättyä tasan, suoritetaan tarvittaessa 2 x 5
minuutin jatkoaika äkkikuolemaperiaatteella: ensiksi maalin tehnyt voittaa ottelun. Mikäli ottelu jatkoajan jälkeenkin on tasan, suoritetaan rangaistuskuljetuskilpailu.
Erotuomari voi antaa harkintansa mukaan lisäaikaa esimerkiksi pelin viivytyksestä. Jos ottelussa on sihteeri, erotuomarin on ilmoitettava lisäajan antamisesta hänelle.
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5. ALKULYÖNTI
Ottelu alkaa erotuomarin merkinannon jälkeen ensimmäisestä pelikentän keskipisteestä oikein suoritetusta alkulyönnistä. Alkulyönti voidaan suorittaa mihin suuntaan tahansa. Pelaajien on oltava alkulyönnin aikana omalla
kenttäpuolellaan. Vastapelaajien on oltava vähintään viiden metrin (5 m) etäisyydellä pallosta. Pallo on pelissä
vasta, kun se on liikkunut kehänsä mittaisen matkan, noin 20 cm. Ellei alkulyöntiä suoriteta edellä mainitulla tavalla, se on uusittava.
Alkulyönnin suorittaja ei saa pelata palloa toistamiseen, ennen kuin joku muu pelaajista on pelannut sitä. Rikkomuksen tapahduttua tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti rikkomuspaikasta.
Hyväksytty maali voidaan tehdä myös suoraan alkulyönnistä.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Jos alkulyönti menee suoraan oikein suoritetusta aloituksesta omaan maaliin, hyväksytään maali vastajoukkueen hyväksi.

2.

Jos alkulyönti menee suoraan oikein suoritetusta aloituksesta vastustajan maaliin, hyväksytään maali oman joukkueen
hyväksi.

6. MAALIN HYVÄKSYMINEN
Mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty, maali on oikein tehty, kun pallo on kokonaan ylittänyt maalirajan takareunan maalikehyksen sisäpuolelta. Maalia ei kuitenkaan hyväksytä, jos hyökkäävän joukkueen pelaaja jollakin
kehonosallaan tai luistimellaan tarkoituksellisesti ohjaa pallon maaliin.
Maalivahti ei voi tehdä hyväksyttyä maalia suoraan heittämällä vastustajan maaliin.
Jos puolustavan joukkueen pelaaja, pallon ollessa pelissä, siirtää tarkoituksellisesti omaa maalia, tuomitaan vastajoukkueelle rangaistuskuljetus. Pelaajalle tuomitaan myös kahden (2 min.) jäähy, syy: sopimaton käytös.
Maalin hyväksymiseksi suoritetaan aloituslyönti keskipisteestä. Erotuomarin antamalla yliajalla suoritetun rangaistuskuljetuksen jälkeen ei maalin hyväksymiseksi tarvitse suorittaa aloituslyöntiä.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Sääntöjenvastaisella mailalla tehtyä maalia ei hyväksytä, mikäli mailasta on ilmoitettu erotuomarille, ennen kuin peli
on uudelleen käynnistetty aloituslyönnillä.

2.

Mikäli erotuomari toteaa maalin siirtyneen paikoiltaan, hänen tulee siirtää tai siirrättää maali paikoilleen välittömästi,
katkaisematta peliä, jos se on mahdollista.

3.

Jos maali on siirtynyt paikoiltaan, ja erotuomari toteaa sen välittömästi ennen kuin maali tehdään, erotuomarilla on
oikeus hyväksyä tai hylätä tehty maali. Peliä jatketaan sääntöjen edellyttämällä tavalla.

4.

Jos maalivahti tahallaan siirtää maalia rangaistuskuljetuksen yhteydessä, rangaistuskuljetus uusitaan, ja maalivahdille
tuomitaan viiden minuutin (5 min) jäähy epäurheilijamaisesta käytöksestä.

5.

Maali- tai maalinsaantitilanteella tarkoitetaan sellaista hyökkäysalueen tilannetta, jossa joukkueella on mahdollisuus
tehdä maali erotuomarin mielestä.

6.

Jos pallo maalivahdin heitosta, osuttuaan vastapuolen maalivahtiin tai keneen tahansa kentällä olevaan pelioikeutettuun pelaajaan, menee maaliin, maali hyväksytään.

7.

Hyväksytyn maalin merkityksi oikein suoritetun alkulyönnin jälkeen, ei erotuomari voi hylätä maalia, vaikka toteaisi
sen sääntöjen vastaisesti tehdyksi. Erotuomari on velvollinen ilmoittamaan tapauksesta kilpailun järjestäjälle.

9

7. OTTELUN TULOS
Joukkue, joka tekee enemmän hyväksyttyjä maaleja vastapuolen maaliin, on voittaja. Omaan maaliin tehdyt maalit lasketaan vastapuolen hyväksi.
Jos kumpikaan joukkue ei tee yhtään maalia tai tekee yhtä monta hyväksyttyä maalia, ottelu päättyy tasan.

8. OTTELUESTE JA PELIN KESKEYTYS
Epäedullisen sään tai pimeyden takia, tai jos pelialue muuttuu ottelun aikana pelikelvottomaksi, erotuomari voi
keskeyttää tai lopettaa ottelun. Erotuomarin on tehtävä asiasta raportti kilpailun järjestäjälle, joka päättää tuloksesta tai jatkotoimista. Jos ottelun keskeytys jatkuu pitempään kuin yhden tunnin (1 h), ottelu on pelattava uudelleen.

9. EROTUOMARI
Erotuomarin ottelua koskevista päätöksistä ei voi valittaa. Hänen toimivaltansa ulottuu myös rikkomuksiin, jotka
tapahtuvat pelikatkon ja tauon aikana, tai kun pelaaja on poissa pelistä. Erotuomarilla on oikeus evätä osanotto
otteluun pelaajalta, joka on esiintynyt ennen ottelua sopimattomasti tai loukkaavasti, tai jos hänet katsotaan muuten peliin sopimattomaksi, esimerkiksi alkoholin tai huumeiden käytön takia. Tällaisista tapauksista erotuomarin
on raportoitava kilpailun järjestävälle elimelle.
Erotuomarin on käyttäydyttävä asiallisesti ennen ottelua, ottelun aikana ja ottelun jälkeen. Ottelua tuomitessaan
hänen on oltava pukeutuneena erotuomarivarustukseen, johon kuuluvat erotuomaripaita, luistimet, musta kypärä
ja erotuomarihousut. Lisäksi hänellä on oltava kello, pilli ja muistiinpanovälineet.
Erotuomari ei saa vastata pelaajien, joukkueen toimihenkilöiden ja tiedotusvälineiden kysymyksiin nenäkkäästi,
koppavasti tai mieltään osoittaen. Hän ei saa arvostella pelaajien suorituksia eikä asetella heitä paremmuusjärjestykseen. Erotuomari ei myöskään saa arvostella muiden erotuomareiden tuomioita tai vihellyksiä.
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10. PELAAMISOIKEUS
Pelaaja, maalivahtia lukuun ottamatta, ei saa osallistua tai vaikuttaa pelin kulkuun, kun hänellä ei ole mailaa.
Pelaaja, jonka maila on mennyt poikki/ rikki, ei saa osallistua peliin. (kts sääntö 3/ maila). Pelaajalle ei saa heittää
mailaa kentän laidalta, vaan hänen on itse käytävä laidalla/ vaihtoaitiossa vaihtamassa mailansa.
Tämän säännön rikkomisesta tuomitaan mailan heittäneelle pelaajalle punainen kortti ja joukkueelle viiden minuutin (5 min) rangaistus (sijaiskärsijä) ja vapaalyönti vastajoukkueelle pallon sijaintipaikasta. Joukkueen toimihenkilö, joka heittää mailan kentälle, poistetaan pelaaja-aitiosta, ja joukkue pelaa viisi minuuttia (5 min) vajaalla
(sijaiskärsijä).
Jäästä ilmaan hyppääminen on sallittua, mikäli se ei aiheuta vaaraa muille pelaajille. Jäästä kohotetulla luistimella
saa pysäyttää ja ohjata pallon, jos se ei aiheuta vaaraa muille pelaajille.
Pelaaja ei saa heittäytyä jäälle pysäyttääkseen pallon tai estääkseen vastapelaajaa. Jäällä makaava pelaaja ei saa
osallistua peliin. Vain maalivahdilla on oikeus heittäytyä jäälle pysäyttääkseen pallon tai pelatakseen sitä.

OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Pelaaja saa pelata, vaikka hän koskettaa jäätä kädellä ja/tai polvella.

2.

Pelaaja ei saa osallistua peliin pitäen molemmat polvet tai kädet jään pinnassa, ei myöskään istuen eikä maaten.

3.

Pelaaja ei saa mennä tarkoituksellisesti ns. polviasentoon estääkseen vastapelaajan tai pallon etenemisen. Rikkomuksesta seuraa vapaalyönti tai rang.alueella, maalintekotilanteen tai maalin estämisestä rangaistuskuljetus sekä
rikkoneelle pelaajalle kahden minuutin (2 min.) jäähyrangaistus, syynä: sopimaton käytös.
Polviasennolla tarkoitetaan toista polvea ja/tai kättä, kun he ovat tarkoituksellissti laitettu jäätä vasten/ kohden.

4.

Pallo on jatkuvasti pelissä, jos se on ponnahtanut maalikehyksestä, kaukalon reunuksesta tai pleksistä takaisin pelikentälle. Mikäli pallo osuus kentän päädyissä tai sivuilla oleviin suoja- ja / tai vaimennusverkkoihin, niin peli katkaistaan
ja peliä jatketaan vastajoukkueelle sivurajalyönnillä.

11. PALLO PELAAMISEN KOHTEENA
Mailalla saa pallon pysäyttää, lyödä, suunnata, syöttää tai kuljettaa vain polven alapuolella. Palloa voi potkaista,
kuljettaa ja ohjata jään pinnasta kohotetulla luistimella. (kts. Sääntö 10/ Pelaamisoikeus).
Luistimella tarkoitetaan sekä terä- että kenkäosaa.
Pallon saa ohjata myös kanssapelaajalle luistimella tai kehonosalla, ei kuitenkaan kädellä, käsivarrella, päällä tai
kasvosuojuksella (ei koske maalivahtia).
Lähitilanteissa ja –kamppailuissa vaaralliset vippaukset ja jääpallomaiset lyönnit ovat ankarasti kiellettyjä. Myös
vapaissa tilanteissa jääpallomaiset lyönnit ovat kiellettyjä.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Käsi tarkoittaa koko käsivartta, olkapäästä sormenpäihin.

2.

Pelaajan lyödessä palloa lyönnin on lähdettävä polvitason alapuolelta, ns. mailan ”saattoliike” etupuolella voi nousta
vyötärön korkeudelle edellyttäen että se ei aiheuta vaaraa muille pelaajille.

3.

Pallon pysäyttämis- ja pelaamistilanteen ratkaisee pallon osumakohta mailaan.
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4.

Pääsääntöisesti hyötynäkökohtaa noudatetaan seuraavasti:
puolustusalueella
keskialueella
hyökkäysalueella

5.

harvoin
useammin
maalitilanteessa

Maali- tai maalinsaantitilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja voi tai pystyy tekemään maalin suoralla kosketuksella, laukauksella, ohjauksella tai suupaisulla. Maali- ja maalisaantitilanteeksi luetaan myös tilanne, jossa pelaaja
voi erotuomarin mielestä vapauttaa kanssapelaajansa yhdellä kosketuksella, syötöllä, ohjauksella tai suupaisulla selvään tai mahdollisimman selkeään maalintekotilanteeseen.

12. VASTAPELAAJA KOHTEENA
Vastapelaajan potkiminen, kamppaaminen, kädellä työntäminen, mailalla lyöminen, estäminen ja kiinnipitäminen,
samoin kuin kaikki muu pelin hengen vastainen pelitapa ja toiminta on kiellettyä. Kiellettyä on myös vastapelaajan mailan nostaminen, lyöminen ja mailan painaminen.
Pelaaja saa nojata vastapelaajaan, jos pallo on vastapelaajan hallussa tai pelattavissa eli enintään kolmen metrin (3
m) päässä. Pallotonta pelaajaa ei sen sijaan saa ahdistaa tai estää.
Maalialueellaan olevaa maalivahtia ei saa häiritä. Vastapelaaja ei saa sijoittua ja/tai mennä valmiiksi maalialueelle
ennen syöttöä. Maalivahdin häirinnästä pelaajaa varoitetaan, ja häirinnän toistuessa tuomitaan vapaalyönti ja
pelaajalle kahden minuutin (2 min) jäähy sopimattomasta käytöksestä.
Varusteen tai mailan heitosta pelaajaa tai palloa kohti tuomitaan pelaajalle viiden minuutin (5 min) jäähy epäurheilijamaisesta käytöksestä riippumatta siitä, osuuko varuste tai maila pelaajaan tai palloon. Joukkueen toimihenkilön syyllistyessä ko. rikkomukseen hänet poistetaan pelialueelta, ja joukkueelle tuomitaan viiden minuutin jäähy
(5 min) epäurheilijamaisesta käytöksestä (sijaiskärsijä). Lisäksi erotuomarin on tehtävä asiasta raportti. Peliä
jatketaan tilanteessa sääntöjen edellyttämällä tavalla.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Väkivaltainen peli, mailakamppi ja jalkakamppi tuomitaan erotuomarin harkinnan mukaan joko kahden minuutin (2
min.) tai viiden minuutin (5 min) jäähyrangaistuksella tilanteen mukaan.

2.

Pelaajan sitominen ja kiinnipitäminen kaksin käsin tuomitaan väkivaltaisena pelinä ja kahden minuutin (2 min.) tai
viiden minuutin (5 min) jäähynä.

3.

Mailan nostamisesta ja painamisesta voidaan tilanteen mukaan myös tuomita kahden minuutin (2 min) jäähy.

4.

Hyötyä ei pidä soveltaa väkivaltaisen pelin yhteydessä, koska se voi aiheuttaa kostotilanteita.

13 PAITSIO
Kaukalopallossa ei ole paitsiota.
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14 EROTUOMARIPALLO JA AIKALISÄ
Satunnaisen keskeytyksen jälkeen, mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty, peliä jatketaan erotuomaripallolla paikasta, missä pallo oli keskeytyksen tapahtuessa tai rangaistusalueella lähimmältä vapaalyöntipisteeltä.
Erotuomaripallo suoritetaan siten, että yksi pelaaja kummastakin joukkueesta asettuu vastakkain selkä omaan
maalirajaan päin. Mailoja pidetään yhdensuuntaisessa asennossa kummallakin puolen palloa, vähintään viiden
sentin (5 cm) päässä pallosta. Palloa ei saa koskettaa, ennen kuin erotuomari on antanut siihen vihellyksellään
luvan. Puolustavan joukkueen pelaaja saa valita erotuomaripallossa, kummalle puolelle palloa hän asettaa mailansa.
Erotuomaripallo suoritetaan vähintään yhden metrin (1m) etäisyydeltä sivulaudoituksesta, ei kuitenkaan puolustavan joukkueen siniviivan ja päädyn väliseltä alueelta, vaan tällöin lähimmältä vapaalyöntipisteeltä.
Kaukalopallossa ei ole aikalisää

OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Pallon koskettaessa erotuomaria, pelin annetaan jatkua, mikäli joukkue/ pelaaja eivät ole saaneet tilanteesta ratkaisevaa hyötyä. Hyötytapauksessa tuomitaan erotuomaripallo paikasta missä se kosketti erotuomaria.

2.

Suoraan erotuomaripallosta tehty maali hyväksytään.

15 RAJALYÖNTI
Rajalyönti on suora ja se suoritetaan vapaalyönnin sääntöjä noudattaen. Maali voidaan tehdä suoraan rajalyönnistä. Jos pallo on mennyt yli sivu- tai päätyreunuksen, rajalyönnin suorittaa vastapuolen pelaaja. Hyökkäävän
joukkueen rajalyöntiä ei saa suorittaa maalirajan takaa, vaan sivulaudoituksen vierestä, maalirajalta. Pallon etäisyys reunuksesta on enintään yksi metri (1 m).
Pallo on pelissä, jos se on ponnahtanut takaisin pelikentälle maalikehyksestä, reunuksesta tai siihen välittömästi
liittyvästä suojaverkosta tai pleksistä, tai jos pallo on osunut erotuomariin (ei ratkaisevaa hyötyä).
Rajalyönti tuomitaan silloin, kun pallo koskettaa reunuksen yläpuolella, erillään reunuksesta olevaan suoja- tai
vaimennusverkkoon. Rajalyönnin suorittava pelaaja ei saa pelata palloa uudelleen, ennen kuin joku toinen on sitä
pelannut. Jos rajalyönnin suorittaja rikkoo tätä sääntöä, vastajoukkueelle tuomitaan vapaalyönti rikkomuspaikasta tai lähimmästä vapaalyöntipisteestä.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Puolustavalle joukkueelle oman maalin takaa tuomittu rajalyönti voidaan antaa mistä vain maalirajalta, siltä puolelta
maalia, mistä pallo ylitti reunuksen.

2.

Jos pelaaja, lyötyään pallon rajalyönnistä erotuomariin, pelaa palloa uudelleen, vastajoukkueelle tuomitaan kaksoiskosketuksen vuoksi vapaalyönti rikkomuspaikasta.

3.

Mikäli pallo osuu pelikentän yläpuolella tai sivuilla (pelikentän puolella) oleviin valaisimiin tai muihin kenttärakennelmiin, tuomitaan osumakohdalta laidan vierestä, enintään metrin (1 m) päästä, rajalyönti vastajoukkueelle.
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16. VAPAALYÖNTI
Maali voidaan tehdä suoraan vapaalyönnistä. Vapaalyönti suoritetaan siitä kohdasta, missä rikkomus tapahtui.
Puolustavan joukkueen rikkeet, jotka tapahtuvat omalla rangaistusalueella, maaliviivan ja oman kenttäpuolen
siniviivan välisellä alueella, tuomitaan vapaalyönniksi hyökkäävälle joukkueelle lähimmästä vapaalyöntipisteestä.
Mikäli rikkomus tapahtuu maaliviivan ja päätyreunuksen väliseltä alueelta, tuomitaan vapaalyönti hyökkäävälle joukkueelle sen kenttäpuolen maaliviivan jatkeelta, enintään metrin (1 m) päästä reunuksen kulmauksesta. Sitä vastoin hyökkäävän
joukkueen rikkeet siniviivan ja päädyn välisellä alueella tuomitaan puolustavan joukkueen vapaalyönniksi rikkomuspaikasta.
Kaikkien vastapelaajien on oltava vapaalyönneissä vähintään viiden metrin (5 m) etäisyydellä pallosta. Vapaalyönnissä pallon on oltava liikkumatta ennen lyönnin suoritusta, eikä suorittaja saa pelata palloa uudelleen, ennen
kuin joku toinen on pelannut sitä. Rikkomuksen johdosta vastustajalle tuomitaan vapaalyönti rikkomuspaikasta.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Pitkä saatto vapaalyönnissä aiheuttaa vapaalyönnin vastajoukkueelle. (kaksoiskosketus)

2.

Joukkuevaroitus vapaa- tai rajalyöntitilanteessa tapahtuvasta pelin viivyttämisestä voidaan antaa pelissä joukkueelle
vain kerran. Joukkuevaroitus annetaan, jos muuri ei siirry viiden sekunnin (5 sek) kuluessa viiden metrin (5 m) päähän pallosta, ja/tai pelin viivyttelijöitä on vähintään kaksi pelaajaa. Jos yksi pelaaja hidastaa tai viivyttää peliä ko. tilanteessa, hän saa siitä suoraan kahden minuutin (2 min) jäähyn pelin viivyttämisestä. Joukkuevaroitus on voimassa
ottelun loppuun saakka. Jos joukkue hidastaa/ viivyttää peliä joukkuevaroituksen jälkeen, tuomitaan peliä hidastavalle/ viivyttävälle pelaajalle suoraan kahden minuutin (2 min) jäähy pelin viivyttämisestä.

3.

Jos pelaaja, lyötyään vapaalyönnistä pallon suoraan erotuomariin, pelaa palloa uudelleen, tuomitaan vastajoukkueelle
kaksoiskosketuksen vuoksi vapaalyönti rikkomuspaikasta.

4.

Jos pallo menee pelaajasta maalin katolle tai sivuverkkoon, erotuomari voi noudattaa hyötynäkökohtaa tai tuomita
vapaalyönnin vastajoukkueelle, josta pallo meni maaliverkkoon. Hyökkäävän joukkueen vapaalyönti suoritetaan maaliviivan jatkeelta, enintään metri (1 m) kentän kulmauksesta. Puolustavan joukkueen vapaalyönti suoritetaan maalirajalta, maalin lähettyviltä, enintään metrin (1 m) etäisyydeltä maalista.

5.

Vapaalyönnissä erotuomarin on ennen kaikkea kiinnitettävä huomiota mailan ns. lähtöasentoon laukaisuhetkellä. Maila ei saa ylittää pelaajan omaa polvitason korkeutta. Etupuolella maila voi nousta ns. saattoliikkeenä maksimissaan
vyötärön korkeudelle saakka, ellei se aiheuta vaaraa kanssa- ja/ tai vastajoukkueen pelaajalle.

6.

Vapaalyönti on suoritettava mailan lapaosuudella ja pallon on oltava likkumatta paikallaan.

7.

Jos vastajoukkueen pelaaja tulee sivulta, edestä tai takaa pallon eteen, kun pallo on jo suorituspaikassa ja estää näin
vapaa- tai rajalyönnin nopean käynnistyksen tuomitaan hänelle kahden minuutin jäähyrangaistus (2 min) pelin viivyttämisestä tai mikäli tapaus on vakavampi (esim. estää selkeän maalinsaantitilanteen syntymisen), niin viiden minuutin
jäähyrangaistus (5 min) epäurheilijamaisesta käytöksestä.

14

17. MAALIVAHTI
Maalivahti ei saa käyttää mailaa sekä suositellaan, että maalivahdin pelipaidan tulisi erottua muista pelaajien peliasuista värinsä puolesta. Maalivahti ei saa ponnahduttaa palloa jäähän, eikä asettaa palloa jäälle ottaakseen sen
uudelleen haltuunsa. Maalivahti saa omalla rangaistusalueellaan käyttää luistimia ja/tai mitä muuta kehonosaa
pitääkseen hallussaan, ohjatakseen, lyödäkseen tai potkaistakseen palloa. Em. toiminnat eivät saa aiheuttaa vaaratilannetta kanssa- ja/ tai vastajoukkueen pelaajille.
Maalivahti saa rangaistusalueellaan pitää palloa hallussaan ja liikkua sen kanssa viiden sekunnin (5 sek) ajan.
Maalivahdin heittäessä pallon peliin, pallon on kosketettava reunusta tai pelaajaa, ennen kuin se ylittää keskiviivan. Rikkeestä tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti kohdasta, missä pallo ylitti keskiviivan. Maalivahtia varoitetaan, ja rikkeen toistuessa tuomitaan kahden minuutin ( 2 min) jäähy sopimattomasta käytöksestä.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Maalivahdille tuomitun jäähyn voi kärsiä joku muu saman joukkueen kentällä oleva pelaaja. Maalivahdille tuomittu
jäähy kirjataan maalivahdille. Mikäli maalivahti saa punaisen kortin, on hänen poistuttava kenttäpelaajan tavoin pukusuojaan. Joukkueen on laitettava ulosajosta tulevalle viiden minuutin (5 min) jäähyrangaistukselle sijaiskärsijä ja
uusi maalivahi tilalle.

2.

Jos maalivahti heittää pallon yli keskiviivan sääntöjenvastaisesti, erotuomari voi tarvittaessa soveltaa hyötynäkökohtaa.

3.

Maalivahdin viiden sekunnin (5 sek) sääntö lasketaan siitä hetkestä, kun hän ottaa pallon haltuunsa, peittää pallon
käsiensä alle tai pitää palloa käsiensä alla, koskettamatta palloa. Rikkomuksesta tuomitaan vapaalyönti vastajoukkueelle sääntöjen mukaisesti.

4.

Pallo on pelattavissa, eikä peliä pidä katkaista silloin, kun maalivahti, otettuaan pallon haltuunsa, asettaa pallon jäälle
käsiensä eteen tai pitää sitä seistessään jalkojensa välissä. Mikäli maalivahti ottaa pallon haltuunsa toisen kerran, ennen kuin joku toinen pelaaja on pelannut palloa, tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti ja maalivahtia varoitetaan.
Rikkeen toistuessa tuomitaan kahden minuutin (2 min) jäähy pelin viivyttämisestä.

5.

Kun maalivahti kadottaa pallon allensa tai varusteisiinsa, eikä maalivahtia häiritä, on tuomittava erotuomaripallo. Jos
maalivahtia ahdistetaan em. tilanteessa, on hänen hyväkseen tuomittava vapaalyönti.

6.

Maalivahti saa pelata ainoastaan omalla rangaistusalueellaan. Jos hän tahallaan pelaa rangaistusalueen ulkopuolella,
tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti rikkomuspaikasta ja maalivahdille kahden minuutin (2 min) jäähy sopimattomasta käytöksestä. Tahattomasta rangaistusalueen ylityksestä tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti rikkomuspaikasta, mikäli maalivahti tai hänen joukkueensa saa tilanteesta hyötyä. Maalivahti esimerkiksi tulee vastaan läpipäässyttä pelaajaa ja torjunta yrityksen yhteydessä liukuu rangaistusaluen ulkopuolelle

7.

Maalivahdin suojien alla olevien lisäsuojien on oltava kokonaan suojien alla. Sääri-/ polvisuojukset mahdollisine
lisätoppauksineen eivät jalkaan kiinnitettynä saa ylittää 28cm leveyttä.

8.

Maalivahdin hansikkaiden on oltava käsineen muotoiset, eli sormien on oltava erillään toisistaan. Maalivahti voi myös
käyttää myös ns. räpylää hansikaiden sijasta.

9.

Erotuomarin on varmistettava maalivahtien kanssa maalivahdin alueet ennen ottelun alkua.

10. Pelaaja/ pelaajan luistimet/ luistin ei/eivät saa olla maalivahdin alueella ennen pallon syöttöhetkeä ko. pelaajalle. Maalialueen viiva (kaari) luetaan kuuluvaksi maalialueeseen. Myöskään pelaaja ei saa laittaa mailaa maalivahdin alueelle
tarkoituksenaan häiritä maalivahtia ja/ tai sen toimenpiteitä.
Erotuomarin on kiinnitettävä erityistä huomiota maalivahdin häirintään.
11. Pelaaja voi tehdä maalivahdin alueelta hyväksyttävän maalin, sekä voi olla maaliavahdin alueella,
mutta hän ei saa erotuomarin mielestä häiritä maalivahtia tai hänen torjuntatoimenpiteitään ja pallo on oltava tullut
maalivahdinalueelle ennen pelaajaa. Maalivahti on esimerkiksi liukunut torjunta yrityksessään maalialueelta maalin
sivuun tai maalin taakse, voi pelaaja mennä maalialueelle ja tehdä sieltä hyväksyttävän maalin.
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12. Maalivahdin häirintään on erotuomarin kiinnitettävä erityistä huomiota. Sen jälkeen, kun maalivahdilla on pallo hallussaan, on maalivahdille annettava esteetön tilaisuus liikkua maalialueella ja vapautua pallosta.
13. Maalin sisällä oleva vaimennusverkko on pidettävä ottelun aikana paikallaan, eikä sitä saa nostaa ylös maalin päälle.
14. Maalivahti voi pitää juomapulloa ottelun aikana maalin päällä, ellei siitä aiheudu haittaa ottelun kulkuun. Sen sijaan
ylimääräisten pelipallojen yms. pitäminen on kiellettyä.

18. RANGAISTUSKULJETUS
Rangaistuskuljetus voidaan tuomita seuraavanlaisista rangaistusalueella tapahtuvista tarkoituksellisista rikkomuksista, jos pelaaja estää maalitilanteen tai mahdollisen maalinsaantitilanteen:
1.

Ahdistamalla vastapelaajaa väkivaltaisella tai vaarallisella tavalla.

2.

Pysäyttämällä pallon kädellä, päällä, kasvosuojuksella tai korkealla mailalla.

3.

Lyömällä, sitomalla, painamalla, nostamalla, huitomalla tai potkaisemalla vastapelaajan mailaa.

4.

Heittämällä mailan tai pelivarusteen niin, että se osuu mailaan, palloon tai pelaajaan.

5. Heittäytymällä tarkoituksellisesti jäälle pysäyttääkseen pallon tai estääkseen vastapelaajaa.
Jäälle heittäytyminen ei koske maalivahtia.
Rangaistuskuljetuksen tuomitsemisen ehtona on se, että pallo on rikkomuksen tapahtuessa pelissä.
Jos puolustavan joukkueen pelaaja omalla rangaistusalueellaan syyllistyy kohdissa 1-5 mainittuihin rikkomuksiin,
kun kyseessä ei ole maalitilanne, tuomitaan vapaalyönti ja mahdollinen jäähy tai ulosajo.
Jos pallo ei ole rikkomuksen tapahtuessa pelissä, erotuomarin on varoitettava rikkomuksen tehnyttä pelaajaa tai
poistettava hänet kentältä määrä- tai loppuajaksi.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Rangaistuskuljetuksen lisäksi tuomitaan jäähy, mikäli rikkomus sitä säännön mukaan edellyttää.

2.

Pelaajalle tai toimihenkilölle, joka pelastaa maalitilanteen heittämällä mailan tai varusteen omalle rangaistusalueelle
palloa, mailaa tai vastapelaajaa kohti, tuomitaan jäähy, tai hänet poistetaan kentältä. Lisäksi tuomitaan rangaistuskuljetus. Pelaajaa, joka syyllistyy tähän rikkeeseen rangaistusalueelta käsin rangaistusalueen ulkopuolelle, rangaistaan jäähyn tai ulosajon lisäksi vapaalyönnillä.

3.

Epäonnistuneen rangaistuskuljetuksen jälkeen peli jatkuu normaalisti. Kuitenkaan rangaistukuljetuksen suorittanut
pelaaja ei saa pelata palloa toistamiseen, ellei joku muu pelaaja ole koskenut tai pelannut palloa välillä.
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19. RANGAISTUSKULJETUKSEN SUORITUS
Rangaistuskuljetusta aloitettaessa pallon tulee olla siniviivan päällä, pituussuunnassa katsoen puolessa välissä siniviivaa. Kaikkien pelaajien, kuljettajaa ja puolustavan joukkueen maalivahtia lukuunottamatta, on oltava keskiviivan takana. Rangaistuskuljetuksen on oltava suoritukseltaan yhtäjaksoinen. Rangaistuskuljetuksen saa aloittaa
vasta erotuomarin annettua siihen luvan. Pallon ylittäessä maalilinjan tai osuessa suoraan maalikehykseen ja ponnahtaessa takaisin kentälle rangaistuskuljetuksen suorittajalla ei ole oikeutta pelata palloa uudelleen, ennen kuin
joku toinen pelaaja on pelannut sitä. Rikkomuksen tapahtuessa tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti rikkomuspaikasta.
Rangaistuskuljetuskilpailussa eivät muut pelaajat, kuljetuksen suorittajaa ja maalivahtia lukuunottamatta, saa
osallistua peliin, eikä kuljetuksen suorittaja saa pelata uudelleen maalivahdista, maalikehyksistä tai reunuksesta
ponnahtanutta palloa. Pallon ponnahtaessa maalikehyksistä maalivahdin kautta maaliin, maali hyväksytään.
Rangaistuskuljetuskilpailuun valitaan kummastakin joukkueesta kolme pelaajaa, jotka suorittavat kuljetuksen
vuorotellen. Mikäli ratkaisua ei ole syntynyt, jatketaan yksitellen ja vuorotellen ratkaisuun saakka. Rangaistuskuljetuskilpailuun saavat osallistua kaikki pelaamiseen oikeutetut joukkueen pelaajat. Maalivahti tai varamaalivahti eivät voi suorittaa kuljetusta.
OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Rangaistuskuljetuksen suorittaja on tunnistettava, eli hänen on oltava hyökkäysalueen siniviivan ja keskiviivan välisellä alueella ennen rangaistuskuljetuksen suoritusta.

2.

Jos rangaistuskuljetus on tuomittu juuri ennen peliajan päättymistä, erotuomarin on lisättävä se aika, joka rangaistuskuljetuksen suorittamiseen tarvitaan. Tässä tapauksessa rangaistuskuljetus suoritetaan rangaistuskuljetuskilpailun
sääntöjen mukaan.

3.

Ennen rangaistuskuljetuskilpailun alkua suoritetaan arvonta, joka ratkaisee kilpailun aloittajan. Arvonnan voittanut
aloittaa.

4.

Jos pelaajan maila rangaistuskuljetuksen aikana katkeaa tai rikkoontuu , suoritus uusitaan aina. Epäselvissä tilanteissa
erotuomari ratkaisee mahdollisen hyödyn kuljetuksen aikana ja tekee päätöksen sen pohjalta, että hyötyikö pelaaja tilanteesta.

5.

Rangaistuskuljetuskilpailussa tarkoitetaan pelaamiseen oikeutetuilla pelaajilla kaikkia niitä pelaajia, jotka on merkitty
varsinaisella peliajalla kokoonpanoluetteloon, joita ei ole poistettu kentältä punaisella kortilla, jotka eivät ole poistuneet kentältä loukkaantumisen vuoksi tai eivät ole jäähyllä peliajan päättyessä.

6.

Jos ottelun tulos ei ole selvinnyt rangaistuskuljetuskilpailussa vielä ensimmäisen kierroksen jälkeen, kilpailua jatketaan ratkaisuun saakka vuorotellen.

7.

Jos pelaaja ylittää punaviivan, ennen kuin pallo on ylittänyt siniviivan, pelaajaa on varoitettava. Jos rikkomus toistuu,
pelaajalle tuomitaan kahden minuutin (2 min) jäähy sopimattomasta käytöksestä. Jos kuljetuksen suorittaja hämää tai
syyllistyy jonkin muun sääntökohdan mukaiseen rikkomukseen, hänet vaihdetaan, ja hänelle tuomitaan mahdollisesti
rangaistus.

8.

Jos suorittaja syyllistyy rangaistuskuljetuksen aikana johonkin sääntörikkomukseen, kuljetus keskeytetään ja pelaajaa
rangaistaan rikkomuksen mukaan. Samoin toimitaan kanssapelaajien ja joukkueeseen kuuluvien toimihenkilöiden
suhteen. Peliä jatketaan pelaajan rikkeestä vastajoukkueen vapaalyönnillä rikkomuspaikasta ja toimihenkilön syyllistyttyä rikkomukseen pallon sijaintipaikasta.

9.

Vastajoukkueen pelaajan syyllistyttyä rangaistuskuljetuksen aikana sääntörikkomukseen, suoritus katsotaan loppuun.
Mikäli pallo menee maaliin, maali hyväksytään. Ellei pallo mene maaliin, kuljetus uusitaan ja rikkeen tehnyttä pelaajaa rangaistaan. Toimihenkilön syyllistyttyä rikkomukseen toimitaan samoin.
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20. PELAAJAN RANGAISTUKSET
Erotuomarin tulee poistaa kentältä määrä- tai loppuajaksi pelaaja, joka on rikkonut sääntöjä. Varoitettaessa pelaajaa hänelle on näytettävä keltaista korttia.
2 MINUUTIKSI (VALKOINEN KORTTI)
RIKKOMUS

SYY

pelaa ilman mailaa
pelaa rikkoutuneella tai muuten sääntöjenvastaisella mailalla
pelaa korkealla mailalla, muu hyöty
pelaa korkealla mailalla estäen selvän
maalin tai maalintekotilanteen
pelaa tai pysäyttää pallon kädellä
pelaa tai pysäyttää pallon päällä tai kasvosuojuksella
väärän vaihdon suorittaminen
pelaa tai kuljettaa palloa vihellyksen jälkeen
ei siirry 5 m:n päähän pallosta 5 s:n kuluessa
viivyttää tarkoituksellisesti peliä
vaaralliset lyönnit vastustajan mailaan
vaaralliset lyönnit tai vippaukset lähikamppailussa
toistuva väärä peli
siirtää tarkoituksellisesti maalia
pelaa maalivahtina tarkoituksellisesti rangaistusalueen ulkopuolella tai heittää
pallon toistamiseen yli keskiviivan niin,
että pallo ei kosketa reunukseen tai pelaajaan
pelaajalla puutteellinen varustus
pitää vastustajasta kiinni
kampitus, mailalla
nostaa vastustajan mailaa
painaa vastustajan mailaa
estää vastapelaajaa (ei fyysistä kontaktia)
luistelee pelaajan vierellä häiriten häntä
pelin hengen vastaisesti (ei fyysistä kontaktia)

sopimaton käytös
sääntöjenvastainen varustus
korkea maila
sopimaton käytös
käsivirhe
sopimaton käytös
väärä vaihto
pelin viivyttäminen
pelin viivyttäminen
pelin viivyttäminen
mailarike/ mailaan lyönti
vaarallinen peli
jatkuva sääntöjenvastainen peli
sopimaton käytös
sopimaton käytös

sääntöjenvastainen varustus
kiinnipitäminen
kampitus
mailarike/ mailan nostaminen
mailarike/ mailan painaminen
estäminen
sopimaton käytös

5 MINUUTIKSI (SININEN KORTTI)
RIKKOMUS

SYY

ahdistaa vastapelaajaa vaarallisella tai
väkivaltaisella tavalla
suorittaa jalkakampin
pitää vastustajasta kiinni kaksin käsin
tai mailalla sitoen
protestoi erotuomarin tuomioita tai päätöksiä vastaan
käyttäytyy sopimattomasti yleisöä, pelaajia, katsojia ym. kohtaan

väkivaltainen peli
kampitus
väkivaltainen peli
erotuomarin arvostelu
epäurheilijamainen käytös
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taklaa vastapelaajaa esimerkiksi laitaa
vasten
muu väkivaltaiseen pelaamiseen liittyvä
teko
käsille lyönti
varusteen tai mailan heitto
huitoo väkivaltaisella tai vaarallisella
tavalla mailallaan vastapelajaa päin
koukkii mailalla vastustajaa esim. käsistä, kainalosta, vyötäröltä……..

väkivaltainen peli
väkivaltainen peli
väkivaltainen peli
epäurheilijamainen käytös
huitominen
koukkaaminen

LOPPUAJAKSI (PUNAINEN KORTTI)
RIKKOMUS

SYY

käyttäytyy törkeästi, kiroilee tms.
ryntää vaihtoaitiosta kentälle tappelemaan
pelaa törkeän väkivaltaisella tavalla,
lyö, potkaisee tms.
solvaa tai pilkkaa erotuomaria
pelaaja tai toimihenkilö vaihtoaitiosta
käsin osallistuu peliin tai heittää varusteen tms.
pelaaja saa kolmannen jäähyn

törkeä sopimaton käytös
törkeä sopimaton käytös
törkeän väkivaltainen peli
törkeä sopimaton käytös
törkeä sopimaton käytös

kolmas jäähy

OHJEITA JA TULKINTOJA
1.

Jos erotuomari soveltaa hyötynäkökohtaa pelaajan jäähyä tai ulosajoa edeltävässä tilanteessa, hänen on nostettava
toinen kätensä suoraan ylös ja laskettava se tilanteen päättyessä rangaistuksen kohteeksi joutuvaa pelaajaa kohti. Mikäli rikkomuksen tehnyt joukkue saa pallon haltuunsa, peli on katkaistava, rikkomuksen tehnyt pelaaja poistettava ja
peli käynnistettävä erotuomaripallolla pallon sijaintipaikasta.
Jos erotuomarilla on käsi pystyssä siirretyn kahden minuutin (2 min) jäähyn merkiksi, ja rikottu joukkue hyödyntää
tilanteen tekemällä maalin, tulossa ollut kahden minuutin (2 min) jäähy raukeaa, mutta jäähy kirjataan ko. pelaajalle.
Sitä vastoin viiden minuutin (5 min) jäähy ei em. tilanteessa raukea. Mikäli pelaajalle olisi tulossa kolmas jäähy, kaksi minuuttia (2 min) tai viisi minuuttia (5 min), jäähy ei raukea, vaan pelaaja on poistettava loppuajaksi. Lisäksi joukkue pelaa vajaalukuisena viisi minuuttia (5 min).

2.

Ratkaisevalla hyödyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa vastustaja on sääntöjenvastaisesti estänyt maalintekotilanteen tai
maalitilanteen. Mikäli rikkomus tapahtuu rangaistusalueella, on tuomittava rangaistuskuljetus ja jäähy. Jos rikkomus
tapahtuu muulla kentän osalla, on tuomittava vapaalyönti ja jäähy.

3.

Jos pelaaja syyllistyy toiseen jäähyn arvoiseen rikkomukseen hyödyn aikana, pelaajalle tuomitaan punainen kortti, ja
joukkue pelaa vajaalla viisi minuuttia (5 min).

4.

Enintään yksi varoitus voi edeltää jäähyä, mutta se voidaan antaa myös ilman varoitusta.

5.

Jäähylle tuomitun pelaajan tulee oleskella rangaistusaitiossa tai rangaistukseen varatussa paikassa. Jos ottelussa on
sihteeri, jäähylle tuomitun pelaajan on oleskeltava hänen välittömässä läheisyydessään. Rangaistusaika alkaa vasta
erotuomarin annettua luvan ottelun jatkamiseksi ja pallon tultua peliin eli liikuttuaan kehänsä mittaisen matkan. Sihteeri antaa pelaajalle rangaistusajan päätyttyä luvan tulla kentälle.
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6.

Jos jäähylle tuomittu pelaaja tulee kentälle ennen rangaistusajan päättymistä, hänet poistetaan kentältä loppuajaksi, ja
joukkue jatkaa vajaalla viiden minuutin (5 min) ajan (sijaiskärsijä).

7.

Kahdeksi minuutiksi (2 min) jäähylle tuomitun pelaajan jäähy päättyy, jos vastajoukkue tekee maalin. Jos molemmista joukkueista on pelaaja tai pelaajia
jäähyllä, ja pelataan tasakentällisin, maali ei vapauta pelaajaa jäähyltä. Sitä vastoin viiden minuutin (5 min) jäähyn
saanut pelaaja kärsii rangaistuksen kaikissa tapauksissa loppuun asti, vaikka maaleja tulisi useampiakin.

8.

Maalivahdille tuomitun jäähyn voi kärsiä joku rikkeen tapahtumahetkellä kentällä olleista pelaajista.

9.

Rangaistuskuljetuksen yhteydessä tuomittu kahden minuutin (2 min) jäähy päättyy, jos rangaistuskuljetuksesta syntyy
maali. Em. tilanteessa maalin syntyminen ei vapauta peliin aiemmin kahden minuutin (2 min) jäähyn saanutta pelaajaa. Esimerkki: Nro 13 on kahden minuutin (2 min) jäähyllä, kun tuomitaan rangaistuskuljetus ja kahden minuutin
jäähy (2 min) saman joukkueen pelaajalle nro 4. Jos rangaistuskuljetus menee maaliin, jäähyltä pääsee pois nro 4 eli
pelaaja, joka aiheutti rangaistuskuljetuksen.

10. Loppuajaksi ulosajetun pelaajan tai toimihenkilön on poistuttava pukusuojaan.
11. Loppuajaksi ulosajetun pelaajan joukkue pelaa viisi minuuttia (5 min) vajaalla. Jäähy merkitään ko. pelaajalle. Sijaiskärsijä kärsii rangaistuksen.
12. Erotuomarin on tehtävä poistetusta pelaajasta tai toimihenkilöstä ilmoitus ottelun järjestävälle elimelle. Erillinen
raportti on tehtävä aina, kun pelaaja syyllistyy törkeän sopimattomaan käytökseen, törkeän väkivaltaiseen peliin tai
kilpailumääräysten rikkomiseen.
13. Mikäli joukkueesta on samanaikaisesti enemmän kuin kaksi pelaajaa jäähyllä, joukkue saa, täyttääkseen pelaajien
vähimmäismäärää koskevan määräyksen, ottaa vaihtopelaajia kentälle. Kolmannen samasta joukkueesta jäähylle joutuneen pelaajan rangaistusaika alkaa vasta, kun ensimmäinen rangaistusaika päättyy. Tällaisessa tapauksessa pelaaja
pääsee kuitenkin jäähyaitiosta pois vasta pelikatkon aikana, koska joukkueesta voi olla kentällä vain kolme (3) kenttäpelaajaa ja maalivahti. Jos joukkueen pelaajamäärä putoaa alle neljän (4) pelaajan (kaksi+maalivahti), ottelu lopetetaan.
14. Mikäli pelaaja, ollessaan vaihtoaitiossa, osallistuu peliin esim. pysäyttämällä pallon tai lyömällä sitä, hänet poistetaan
törkeän sopimattoman käytöksen vuoksi punaisella kortilla, ja joukkue jatkaa vajaalla viiden minuutin (5 min) ajan
(sijaiskärsijä). Joukkueen toimihenkilön tapauksessa menetellään samoin. Peliä jatketaan erotuomaripallolla pallon
sijaintipaikasta tai säännön edellyttämällä tavalla.
15. Jos vaihtoaitiossa oleva pelaaja tai joukkueen toimihenkilö pilkkaa tai solvaa erotuomaria, katsojia, pelaajia jne, hänet
on poistettava vaihtoaitiosta. Peliä jatketaan erotuomaripallolla pallon sijaintipaikasta tai säännön edellyttämällä tavalla.
16. Jos erotuomarilla on käsi ylhäällä siirretyn rangaistuksen merkiksi ja sama joukkue ottaa toisen rangaistuksen. Pyritään peli katkaisemaan mahdollisimman nopeasti, vaikka pallo on rikotun joukkueen hallussa, ellei rikotulle joukkueelle ole tilanteesta ratkaisevaa hyötyä. Ratkaisevalla hyödyllä tarkoitetaan selvää maali- tai maalinsaantitilannetta.
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21. ESIMERKKEJÄ ERI JÄÄHYTILANTEISTA
- Joukkue A:n n:ro 5 on saanut 5 min. jäähyn ajassa 10.30. Ajassa 11.50 joukkue A:n n:ro 11 saa myös 5 min rangaistuksen sekä samassa tilanteessa tuomitaan joukkue B:lle rangaistuskuljetus. Joukkue B tekee rangaistuskuljetuksesta maalin.
Joukkue A ei saa täydentää, koska molemmat pelaajat ovat saaneet 5 min. jäähyn.
- Joukkue A:n n:ro 8 on saanut 2 min. jäähyn ajassa 10.35. Ajassa 11.55 joukkue A:n n:ro 17 saa
5 min rangaistuksen sekä samassa tilanteessa tuomitaan joukkue B:lle rangaistuskuljetus. Joukkue B tekee rangaistuskuljetuksesta maalin. Joukkue A saa täydentää ottamalla kentälle n:ro 8, koska hän on saanut 2 min. jäähyn.
- Joukkue A:n n:ro 15 on saanut 2 min. jäähyn ajassa 10.30. Ajassa 11.50 joukkue A:n n:ro 21 saa myös 2 min rangaistuksen sekä samassa tilanteessa tuomitaan joukkue B:lle rangaistuskuljetus. Joukkue B tekee rangaistuskuljetuksesta maalin.
Joukkue A saa täydentää ottamalla kentälle pelaajan n:ro 15, joka ei aiheuttanut rangaistuskuljetusta.
- Molemmista joukkueista, A n:ro 2 ja B n:ro 5 ovat saaneet jäähyt samanaikaisesti keskinäisestä välienselvittelystä. Joukkue B tekee maalin, joukkue A ei saa täydentää, koska molemmista joukkueista on pelaajia samanaikaisesti jäähyllä.
- Joukkue A:n n:ro 8 on saanut 2 min. jäähyn ajassa 10.40. Ajassa 11.50 joukkue B:n n:ro 14 saa myös 2 min rangaistuksen. Joukkue B tekee maalin ajassa 12.10. Joukkue A ei saa täydentää, koska molemmat pelaajat ovat samanaikaisesti
jäähyllä vaikkakin ovat saaneet jäähyn eri aikaan.
- Joukkue A:n n:ro 18 on saanut 2 min. jäähyn ajassa 11.10. Ajassa 11.50 joukkue B:n n:ro 12 saa 5 min rangaistuksen.
Joukkue B tekee maalin ajassa 12.10. Joukkue A ei saa täydentää, koska molemmat pelaajat ovat samanaikaisesti jäähyllä
vaikkakin ovat saaneet jäähyn eri aikaan.
- Maalivahti saa punaisen kortin, maalivahti poistetaan pukusuojaan ja joukkue määrää rikkomuksen tapahtumahetkellä
kentällä olevista pelaajista sijaiskärsijän, 5 min. ja täydentää vaihto maalivahdin kentälle. Mikäli joukkueella ei ole muita
jäähyjä samanaikaisesti, joukkue jatkaa 5 min. yhden pelaajan vajaalla.
- Maalivahti saa kolmannen jäähyn, 2 min. tai 5 min., maalivahti poistetaan pukusuojaan ja joukkue määrää rikkomuksen
tapahtumahetkellä kentällä olevista pelaajista sijaiskärsijän, 5 min. ja täydentää vaihto maalivahdin kentälle. Mikäli joukkueella ei ole muita jäähyjä samanaikaisesti, joukkue jatkaa 5 min. yhden pelaajan vajaalla.

22. MUITA VIRALLISIA OHJEITA
Virallisten kansainvälisten kaukalopallo-ottelujen peliaika on 2 x 30 minuuttia.
Ottelujen viimeisiä minuutteja ei saa pelata ns. tehokkaana peliaikana.
Otteluissa ei käytetä summeria.
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23. KAUKALOPALLO EROTUOMARIN KÄSIMERKIT

Korkeamaila, 2 min.

Kiinnipitäminen, 2 min.

Kampitus, 2 min.tai 5 min.

Sopimaton käytös, 2 min.
Epäurheilijamainen käytös, 5 min.

Huitominen, 5 min.

Estäminen, 2 min.
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Joukkuevaroitus, keltainen kortti

Siirretty rangaistus, 2 min. tai 5 min.
(Ulosajo)

Koukkaaminen, 5 min.

Väkivaltainen peli, 5 min.

Hyötynäkökohta
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Erotuomaripallo

Mailarike
V
-

Varoitus
2 min.
5 min.
ulosajo

-

mailan nostaminen
mailan painaminen
mailaan lyönti

keltainen kortti
valkoinen kortti
sininen kortti
punainen kortti

Rangaistuskuljetus

Suunnan näyttäminen

24

24. PELIKENTÄN MITAT

Pelikentän pituus 45 – 61 metriä
Pelikentän leveys 45 – 61 metriä

