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1. Yleismääräykset
Eteläisen alueen Harrastekiekkosarjoissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton
Kilpailusääntöjä sekä tässä Harrastekiekon Sääntökirjassa mainittuja
poikkeussääntöjä. Nämä säännöt ovat hyväksytty Eteläisen alueen (myöh.
Alue) aluehallituksessa ja ovat voimassa kunnes aluehallitus niitä muuttaa.
Nämä säännöt koskevat kaikkea alueen harrastekiekkotoimintaa ja
ilmoittautumisia kaudella 2018–2019. Harrastekiekkoa koskevat
kilpailutoiminnan linjaukset päättää kausittain liiton asianosainen valiokunta
yhteistyössä alueorganisaatioiden kanssa.
1.1 Sitoutuminen
Jääkiekkoliiton Kilpailusääntöjen kohta 1.1 mukaan:
Pelaajat, toimihenkilöt ja erotuomarit sitoutuvat pelipassinsa lunastamalla ja
liiton alaiseen toimintaan osallistumalla noudattamaan liiton kilpailu-, peli- ja
kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta. Seurat, joukkueet, pelaajat ja
erotuomarit ovat velvollisia noudattamaan sekä kunnioittamaan liiton
solmimia yhteistyösopimuksia. Seurojen ja erotuomarikerhojen
velvollisuutena on informoida pelaajiaan, toimihenkilöitään ja
erotuomareitaan näistä säännöistä.
Ilmoittautuessaan alueen harrastekiekkosarjoihin joukkue sitoutuu
noudattamaan Suomen Jääkiekkoliiton Kilpailusääntöjä sekä alueen
harrastekiekkosääntöjä.
1.2 Taloudelliset määräykset
Seura/joukkue sitoutuu noudattamaan alueen ohjeistuksia ja määräyksiä
koskien sarjamaksuja, erotuomarimaksuja sekä muita Alueen
harrastesarjoihin oleellisesti liittyviä maksuja. Maksujen laiminlyöminen
johtaa joukkueen sulkemiseen sarjasta sekä seuraava kauden
Harrastesarjojen sarjatoiminnasta.
1.3 Jäävuorot
Eteläisen alueen harrastesarjaan ilmoittautuvalla joukkueella pitää olla
vähintään yksi ns. ”vakiovuoro” vähintään yhdestä Eteläisen alueen
jäähallista. Kyseinen vakiovuoro ilmoitetaan alueelle sarjailmoittautumisen
yhteydessä alueen määrittelemällä tavalla.
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2. Pelaajaa ja joukkueen toimihenkilöä koskevat määräykset
2.1 Pelaajan ja joukkueen toimihenkilön pelipassit
Alueen harrastesarjoissa noudatetaan pelipassien osalta Kilpailusääntöjen
kohtaa 3.1. seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
• Harrastesarjan joukkueella tulee olla nimetty vastuuhenkilö, jolla on
oltava voimassa oleva toimihenkilöpelipassi. Joukkueen vastuuhenkilö
nimetään sarjailmoittautumisen yhteydessä.
• Joukkueen kokoonpanoluettelon allekirjoituksellaan vahvistavalta
henkilöltä edellytetään jokin liiton pelipasseista. Ko. henkilö on
allekirjoituksellaan vastuussa joukkueen ottelun kokoonpanosta.
• Joukkueen otteluissa vaihtoaitiossa olevilla henkilöillä täytyy olla
jokin liiton pelipasseista
2.2 Edustusoikeus
Kilpailusääntöjen kohdan 3.3. mukaan:
•
•

Leijonaliigassa, D-tyttöjen ja nuorempien tyttöjen sarjoissa ja
harrastekiekossa ei edustusoikeutta tarvita.
Pelaajan on erotuomarin niin pyytäessä todistettava
henkilöllisyytensä. Mikäli pelaaja ei suostu todistamaan
henkilöllisyyttään, on erotuomarilla oikeus poistaa kyseinen pelaaja
ottelusta, ja erotuomari tekee raportin asiasta kyseisen sarjan
järjestäjälle.

2.3 Varusteet
Harrastesarjoissa noudatetaan sääntöjä varusteiden osalta Kilpailusääntöjen
kohdan 3.5. mukaan.
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3. Joukkueita koskevat määräykset
3.1 Sarjailmoittautuminen
Alueen harrastekiekkosarjoihin ilmoittaudutaan alueen erikseen
määrittelemällä tavalla. Alueen harrastesarjaan ilmoittautuva joukkue
sitoutuu noudattamaan Kilpailusääntöjä sekä alueen harrastesarjoja
koskevia sääntöjä. Ilmoittautumisen yhteydessä joukkue sitoutuu
maksamaan kyseisen sarjan sarjamaksun sekä kyseisen sarjaan
osallistumisesta aiheutuvat kulut esim. erotuomarimaksut.
3.2 Joukkueen vastuuhenkilö
Sarjailmoittautumisen yhteydessä joukkueen on ilmoitettava joukkueen
vastuuhenkilö alueen määrittelemällä tavalla. Joukkueen vastuuhenkilöllä
tulee olla voimassa oleva Toimihenkilöpelipassi. Mikäli joukkueen
vastuuhenkilö vaihtuu, on kyseisestä vaihdosta ilmoitettava alueelle.
3.3 Otteluiden siirtäminen
Ottelusiirroissa noudatetaan Kilpailusääntöjen kohtaa 6.10.
•
•
•
•
•

Sarjan järjestäjä voi koska tahansa siirtää minkä tahansa ottelun
pakottavista syistä ilman joukkueiden suostumusta.
Ottelusiirtoon voi sarjan järjestäjä antaa anomuksesta luvan erityisistä
syistä.
Ottelusiirto voi tapahtua ainoastaan molempien seurojen
suostumuksella (ao. sarjassa pelaavan joukkueen johtaja).
Siirtoanomus on tehtävä kirjallisesti.
Alueellisten sarjojen ottelusiirroista päättää sarjan järjestäjä.
Sarjan järjestäjän hyväksymästä ottelusiirroista on ottelun järjestäjän
välittömästi ilmoitettava kirjallisesti / sähköisesti vierailevalle
joukkueelle, erotuomareille ja toimitsijoille. Mikäli henkilökohtaista
yhteydenottoa ei voida tehdä, on ilmoitusvelvollisuuden omaavan
tahon varmistettava että ilmoitus on mennyt perille.
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4. Sarjoja koskevat määräykset
4.1 Miesten Harrastesarjat
1. Harraste Ilta Kevyt Ultralight (HIKU)
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Sarjassa pelaavat pelaajat eivät saa pelata samalla kaudella muissa
sarjoissa, pois lukien +45 ja vanhemmat seniorisarjat sekä Harraste
Aamu/Päivä-sarja.
IV-divisioonassa pelanneilla tulee olla kaksi kokonaista pelaamatonta
kautta kyseisessä sarjassa ennen kuin he voivat osallistua HIKUsarjaan.
III-divisioonassa tai Nuorten, B-nuorten ja B2-nuorten SM-sarjoissa tai
Nuorten tai B-Nuorten Mestiksessä pelanneilla tulee olla kymmenen
kokonaista pelaamatonta kautta kyseisessä sarjassa ennen kuin he
voivat osallistua HIKU-sarjaan.
Edellä mainittuja sarjoja korkeammilla tasoilla pelanneet eivät saa
osallistua HIKU sarjaan.
Karenssit ja rajoitukset eivät koske yli 40-vuotiaita maalivahteja.
HIKU-sarjassa kenttäpelaaja saa pelata useassa joukkueessa, ei
kuitenkaan samassa lohkossa.
Maalivahtien liikkumista Stadi/Töölö/HIK/HIKU/HAP
sarjojen/joukkueiden välillä ei ole rajoitettu, mikäli MV täyttää sarjan
muut ehdot.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
joukkueen Playoff-otteluihin.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 18-vuotiailta pelaajilta.

2. Harraste Ilta Kevyt (HIK)
•
•
•
•

II-divisioonassa, Nuorten sekä B/B2-nuorten SM-sarjassa tai A- sekä
B-nuorten Mestiksessä pelanneilla tulee olla kolme kokonaista
pelaamatonta kautta kyseisissä sarjoissa.
Suomi-Sarjassa tai Mestiksessä pelanneilla tulee olla viisi kokonaista
pelaamatonta kautta kyseisissä sarjoissa.
III-divisioonassa samalla kaudella pelaavat/pelanneet eivät saa
osallistua tähän sarjaan.
HIK-sarjassa kenttäpelaaja saa pelata useassa joukkueessa, ei
kuitenkaan samassa lohkossa.
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•
•

•

Maalivahtien liikkumista Stadi/Töölö/HIK/HIKU/HAP sarjojen välillä ei
ole rajoitettu, mikäli MV täyttää sarjan muut ehdot.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
joukkueen Playoff-otteluihin.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 18-vuotiailta pelaajilta.

3. Harraste Aamu/Päivä (HAP)
•
•
•
•
•

•

II-divisioonassa, Nuorten sekä B/B2-nuorten SM-sarjassa tai A- sekä
B-nuorten Mestiksessä pelanneilla tulee olla kolme kokonaista
pelaamatonta kautta kyseisissä sarjoissa.
Suomi-Sarjassa tai Mestiksessä pelanneilla tulee olla viisi kokonaista
pelaamatonta kautta kyseisissä sarjoissa.
III-divisioonassa samalla kaudella pelaavat/pelanneet eivät saa
osallistua tähän sarjaan.
Maalivahtien liikkumista Stadi/Töölö/HIK/HIKU/HAP
sarjojen/joukkueiden välillä ei ole rajoitettu, mikäli MV täyttää sarjan
muut ehdot.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
joukkueen Playoff-otteluihin.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 18-vuotiailta pelaajilta.

4. Stadi-Liiga
•
•
•
•

Samalla kaudella Nuorten tai B-nuorten SM-sarjassa, Nuorten
Mestiksessä, miesten II-divisioonassa tai korkeammalla pelanneet
eivät saa pelata Stadi-liigaa.
Stadi-Liigassa kenttäpelaaja saa pelata useassa joukkueessa, ei
kuitenkaan samassa lohkossa.
Maalivahtien liikkumista Stadi/Töölö/HIK/HIKU/HAP
sarjojen/joukkueiden välillä ei ole rajoitettu, mikäli MV täyttää sarjan
muut ehdot.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
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•

joukkueen Playoff-otteluihin.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 18-vuotiailta pelaajilta.

5. Töölö-Liiga
•
•

Töölö-Liigassa saa pelata vain yhdessä joukkueessa. Sääntö ei koske
maalivahteja.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 18-vuotiailta pelaajilta.

4.2 Naisten Harrastesarja
1. Harrastesarja Pro
•
•
•
•

Samalla kaudella Naisten Liigaa tai sen karsintasarjaa ja Naisten
Mestistä pelanneet pelaajat eivät saa osallistua Pro-sarjaan.
Pelaajien liikkumista sarjojen/joukkueiden välillä ei ole rajoitettu mikäli
pelaaja täyttää kyseisen sarjan muut ehdot.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 15-vuotiailta pelaajilta.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
joukkueen Playoff-otteluihin.

2. Harrastesarja Classic
•
•
•
•

Samalla kaudella Naisten Liigaa tai sen karsintasarjaa, Naisten
Mestistä tai sen karsintasarjaa ja Naisten Suomi-Sarjaa pelanneet
pelaajat eivät saa osallistua Classic-sarjaan.
Pelaajien liikkumista sarjojen/joukkueiden välillä ei ole rajoitettu, mikäli
pelaaja täyttää kyseisen sarjan muut ehdot.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 15-vuotiailta pelaajilta.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
joukkueen Playoff-otteluihin.
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3. Harrastesarja Light
•

•
•
•
•

•

Naisten Liigaa tai sen karsintasarjaa, Naisten Mestistä tai sen
karsintasarjaa ja Naisten Suomi-Sarjaa kenttäpelanneella pelaajalla
tulee olla viisi kokonaan pelaamatonta kautta osallistuakseen
Harrastesarja Lightiin.
Naisten Harrastesarja Pro:ta pelanneella kenttäpelaajalla tulee olla
kaksi kokonaan pelaamatonta kautta osallistuakseen Harrastesarja
Lightiin.
Pelaajien liikkumista sarjojen/joukkueiden välillä ei ole rajoitettu, mikäli
pelaaja täyttää kyseisen sarjan muut ehdot.
Rajoitteet eivät koske 1963 ja tätä ennen syntyneitä pelaajia.
Sarjassa pelaaminen on kiellettyä alle 18-vuotiailta pelaajilta, ellei
pelaaja ole aloittanut pelaamista kuluvalla tai sitä edellisellä kaudella
(ensimmäinen pelipassi). Näiden pelaajien osalta pelaaminen on
kiellettyä alle 15-vuotiailta pelaajilta.
Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla
pelattuna yli 50 % 1.1.2019 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan
kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden
joukkueen Playoff-otteluihin.
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4.3 Seniorisarjat S35-S60
•
•

•

Seniorisarjoissa pelaava pelaaja saa saman kauden aikana pelata IIIdivisioonassa ja sitä alemmilla tasoilla, Stadi-liigassa sekä
harrastesarjoissa, mikäli pelaaja täyttää kyseisen sarjan ehdot.
Seniorisarjoissa voidaan käyttää yhtä sarjaporrasta nuorempaa
maalivahtia, joka on täyttänyt vähintään 35 vuotta. Alaikäistä
maalivahtia voidaan käyttää vain vastustajan ennakkohyväksynnällä.
Alaikäinen maalivahti tulee merkitä tuomarin toimesta pöytäkirjan
huomautussarakkeeseen.
Sarjan sisällä saa edustaa ainoastaan yhtä joukkuetta. Sääntö ei
koske maalivahteja.

Seniorisarjojen ikärajat kaudella 2018–2019
S35 – 1984 ja sitä ennen syntyneet
S40 – 1979
S45 – 1974
S50 – 1969
S55 – 1964
S60 – 1959
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5. Otteluita koskevat määräykset
Kaikissa otteluissa on noudatettava liiton Kilpailusääntöjä sekä alueen
harrastekiekkosääntöjä. Otteluita koskevissa määräyksissä noudatetaan
Kilpailusääntöjen kohtaa 7. sekä alla mainittuja sääntöjä.
5.1 Ottelupöytäkirja
Virallisista otteluista sekä harjoitusotteluista on tehtävä pöytäkirja.
Pöytäkirjaan laitettavien pelaajien pelaajaluettelo on vahvistettava ennen
ottelua joukkueenjohtajan/vastuuhenkilön allekirjoituksella, sekä
ottelupöytäkirja ottelun jälkeen erotuomareiden ja pöytäkirjanpitäjän
allekirjoituksella tai muulla liiton määrittelemällä tavalla (sähköinen
allekirjoitus/tunnistautuminen). Pelaajaluettelossa tai ottelupöytäkirjassa ei
saa olla yhtään sellaista pelaajaa, joka ei pelaa ottelussa. Mikäli pelaaja
esim. loukkaantuu alkulämmittelyssä eikä pysty pelaamaan ko. ottelussa, on
pelaaja poistettava pelaajaluettelosta ja ottelupöytäkirjasta.
Ottelupöytäkirjassa/pelaajaluettelossa joukkueen kokoonpanon vahvistavalla
henkilöllä on oltava voimassaoleva SJL:n toimihenkilöpelipassi tai muu
pelipassi, ja hän vahvistaa allekirjoituksellaan, että
pöytäkirjaan/pelaajaluetteloon merkityt pelaajat ovat edustuskelpoisia
kyseisessä ottelussa. Kotijoukkue/seura säilyttää alkuperäisen pöytäkirjan
(jos pöytäkirjaa ei ole sähköisesti/tunnistautumalla vahvistettu) ja on
velvollinen toimittamaan sen sarjan järjestäjälle pyydettäessä.
Ottelupöytäkirjaan on merkittävä pelaajat (max. 19 kenttäpelaajaa ja 2
maalivahtia), joukkueen toimihenkilöt sekä täytettävä kaikki ottelutapahtumia
koskevat merkinnät sekä maalivahtien torjunnat.
Pelaajan katsotaan pelanneen sellaisessa ottelussa, jonka pöytäkirjaan
hänet on merkitty.
5.1.1 Pöytäkirjasta puuttuva pelaaja
Pöytäkirjasta unohtuneen edustuskelpoisen pelaajan nimen voi lisätä
pöytäkirjaan ottelun kestäessä erotuomarin vahvistuksella.
Erotuomarin on tehtävä lisäyksestä raportti sarjan järjestäjälle.

Suomen Jääkiekkoliitto - Finlands Ishockeyförbund - Finnish Ice Hockey Association
Veturitie 13 H - FI-00240 Helsinki - Tel. +358 (0)10 227 0200 - www.leijonat.fi

5.2 Ottelun järjestäminen
Järjestävä seura vastaa ottelun järjestämiseen liittyvistä kaikista
toimenpiteistä.
Järjestävän seuran tulee varmistua siitä, että tarvittavat vakuutukset
tapahtuman järjestämiseksi ovat voimassa.
5.3 Ottelun luovutus
Alueen harrastesarjoissa ei joukkue saa luovuttaa yhtään ottelua.
Luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta ja velvoitetaan korvaamaan
aiheuttamansa taloudelliset menetykset Alueen erikseen määräämällä
tavalla. Luovuttanutta joukkuetta ei voida hyväksyä Alueen harrastesarjoihin
seuraavaksi kaudeksi.
Mikäli joukkueessa ei ottelun alkaessa tai sen aikana ole vähintään kuutta
pelaajaa, joista yhden on oltava maalivahti, tuomitaan joukkue hävinneeksi
ko. ottelun 5-0 tai jos keskeytyshetkellä maaliero on suurempi toisen
joukkueen hyväksi, jää lopputuloksesi keskeytyshetkellä oleva tilanne.
Lisäksi tapaus johtaa erilliseen kurinpitokäsittelyyn. Joukkueen jatkamisesta
sarjassa päätetään Kilpailusääntöjen säännön 6.3. kohta 4. mukaisesti.
5.4 15-maalin ero ottelussa
Jos ottelussa syntyy joukkueiden välille 15-maalin ero, päätetään ottelu
vaikkei varsinainen peliaika olisikaan kulunut loppuun. Joukkueet voivat
halutessaan jatkaa pelaamista pelivuoron loppuun. Pöytäkirjan pitoa
jatketaan, mutta pöytäkirjaan ei merkitä varsinaisen peliajan loppumisen tai
15-maalin eron jälkeen syntyneitä maaleja. Muilta osin pöytäkirja täytetään
normaalisti ja esim. mahdolliset rangaistukset kirjataan pöytäkirjaan.
5.5 Tieto tuomareille ottelusta
Joukkue velvoitetaan lisäämään otteluihinsa kellonaika ja pelipaikka
sarjaohjelman ollessa joukkueen tiedossa, kuitenkin viimeistään 14 päivää
ennen ottelua. Ottelun järjestäjän on varmistuttava siitä, että otteluun nimetyt
erotuomarit ja toimitsijat ovat tietoisia tehtävästään (päivä, paikka ja
alkamisaika) viimeistään 7 vuorokautta ennen ottelua.
5.6 Erotuomarikustannukset
Sarjaotteluiden erotuomarikustannukset maksaa liitto tai järjestävä
seura/joukkue liiton vahvistamien ohjeiden mukaan.
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6. Kurinpito
6.1 Käytösrangaistukset
Kaikissa alueen harrastesarjoissa noudatetaan seuraavaa käytäntöä
käytösrangaistusten osalta.
•

10 min. käytösrangaistus johtaa automaattiseen yhden ottelun
pelikieltoon

6.2 Isot rangaistukset: peli- ja ottelurangaistus
Kaikissa alueen harrastesarjoissa noudatetaan seuraavaa käytäntöä ns. isojen
rangaistusten osalta.
•
•

Pelirangaistus johtaa automaattiseen kahden (2) ottelun pelikieltoon,
ellei kurinpitäjä määrää lisärangaistuksia
Ottelurangaistus johtaa automaattiseen kolmen (3) ottelun pelikieltoon,
ellei kurinpitäjä määrää lisärangaistuksia.

Eteläisen Alueen harrastesarjojen kurinpidosta vastaa sarjasta vastaava
kurinpitäjä. Kohtia 6.1 ja 6.2 lukuun ottamatta Harrastesarjojen kurinpidossa
noudatetaan Kilpailusääntöjen kohtaa 10.
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7. Vastalauseet
Kaikista Alueen harrastesarjojen otteluista voi tehdä vastalauseen
Kilpailusääntöjen kohtaa 9. noudattaen.

8. Valitussäännöt
Liittohallituksen, eri valiokuntien tai Jääkiekkoliiton Aluehallitusten tai sen
alaisten elimien päätöksistä voi valittaa Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnalle
Kilpailusääntöjen kohtaa 11. noudattaen.
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LIITE:
HARRASTE- JA SENIORISÄÄNNÖT 2017-2018
HUOM! Säännöt ovat voimassa myös kaudella 2018-2019 tai kunnes niihin tulee muutoksia.
1. Yleistä
Harraste- ja seniorisarjoissa pelataan IIHF:n voimassa olevilla pelisäännöillä sekä voimassa olevin
SJL:n kilpailusäännöin. Alla olevat säännöt ovat lisäksi voimassa kaikissa SJL:n alaisissa harraste- ja
seniorijoukkueiden otteluissa. Jokaisella pelaajalla on oltava voimassaoleva SJL:n pelipassi voidakseen
osallistua SJL:n järjestämään sarjatoimintaan.
2. Varusteet

Kypärät ja kasvosuojukset
Ainoastaan jääkiekkoon tarkoitetut kypärät ovat sallittuja. Kaikki kypärät tulee olla kiinnitetty
asianmukaisesti. Kypärän tulee olla CE hyväksytty. Aikuisten sarjoissa (myös harraste- ja seniorisarjat)
pelaavien on iästä riippumatta käytettävä aina vähintään visiiriä. Liitto suosittelee kaikille
kokokasvosuojuksen käyttöä.
Kaulasuojat
Kaulasuojat ovat pakollisia.
Maalivahdin varusteet
Harraste- ja seniorisarjoissa saa pelata kaikilla maalivahdeille valmistetuilla varusteilla, jotka täyttävät
sääntökirjan 2002-2006 vaatimukset.
3. Lyöntilaukaus

Lyöntilaukaus on kielletty. Lyöntilaukauksen raja on kiekon lyönti jäästä kohotetulla mailalla.
Lyöntilaukauksesta tuomitaan pieni rangaistus. Mikäli pelaaja hämää ja on tekevinään
lyöntilaukauksen, peli katkaistaan ja aloitus siirretään rikkoneen joukkueen puolustusalueen
aloituspisteelle.
4. Taklaaminen

Taklaukset on kielletty. Kiilaaminen on sallittu, määräävä tekijä on sama luistelusuunta.
Laitataklaus, selästä taklaaminen ja päähän kohdistuvat taklaukset
Laitataklauksesta, selästä taklaamisesta ja päähän kohdistuvista taklauksista tuomitaan erotuomarin
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harkinnan mukaan iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus käytöksestä tai ottelurangaistus. Jos
vastustaja loukkaantuu, tuomitaan ottelurangaistus (25 min).
5. Korkealla mailalla pelaaminen

Korkealla mailalla pelaamisessa noudatetaan normaalia korkean mailan säännöstöä.
6. Pienet rangaistukset
Pienen rangaistuksen suuruus on 2 min ( tehokas peliaika ). Jos pelaaja saa ottelussa kolmannen
pienen rangaistuksen, hänet poistetaan kyseisestä ottelusta. Pelaajan saaman kolmannen pienen
rangaistuksen kärsii joku muu saman joukkueen kenttäpelaaja. Pelaaja saa osallistua normaalisti
seuraavaan otteluun. Rangaistuksia, jotka on annettu säännön ”Pelin viivyttäminen – kiekko
katsomoon” nojalla ei lueta tähän määrään eikä myöskään tilannetta, jossa pelaajan sääntörikkomus
johtaa rangaistuslaukaukseen.
Rangaistuslaukauksen aiheuttanut rikkomus ei kerrytä pelaajakohtaista rangaistusten määrää. Siirretty
rangaistus josta seuraa maali ei kerrytä pelaajakohtaista rangaistusten määrää. Poikkeuksena on
sääntökirjan säännön 114 vii kuvaama tilanne
Pienet käytösrangaistukset
Sääntöä 550 a. ja b. kohtia sovellettaessa erotuomari voi harkintansa mukaan määrätä pienen
käytösrangaistuksen (2 min) tai käytösrangaistuksen (10 min). Pieni käytösrangaistus vaikuttaa jäällä
olevien pelaajien lukumäärään samalla tavoin kuin pieni rangaistus sekä myös pelaajan
rangaistuskertymään.
7. Käytösrangaistukset (10 min.)

Jos pelaaja saa ottelussa käytösrangaistuksen (10 min.), saa pelaaja valita poistuuko hän ottelusta vai
jääkö kärsimään rangaistustaan rangaistusaitioon. Jos pelaaja valitsee poistumisen, ei hän voi enää
palata ko. otteluun ja hänen on poistuttava pukuhuoneeseen.
8. Isot rangaistukset, peli- ja ottelurangaistukset

Ison rangaistuksen suuruus on 5 min (tehokas peliaika). Ison rangaistuksen ( 5 min ) saanut pelaaja
saa automaattisesti pelirangaistuksen ja hänet poistetaan ottelusta loppuajaksi. Ottelurangaistuksen
saanut pelaaja poistetaan ottelusta. Ottelurangaistus aiheuttaa myös 5 minuutin vajaalukuisuuden.
Joukkue pelaa 5 minuutin ajan vajaalukuisena, mutta rangaistusaitioon ei laiteta sijaista kärsimään
rangaistusta. Kun 5 min. rangaistus on kulunut loppuun, laittaa rangaistun pelaajan joukkue korvaavan
pelaajan kentälle. Jos pelaaja saa ison rangaistuksen tai pelirangaistuksen, on hän automaattisesti
pelikiellossa yhden ottelun ajan. Ottelurangaistuksen saanut pelaaja on automaattisesti pelikiellossa
kunnes sarjan kurinpitoelin on tehnyt asiassa päätöksen.
9. Yhtäaikaiset rangaistukset
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Kaikki yhtäaikaiset samansuuruiset rangaistukset korvataan, eli peliä pyritään pelaamaan
mahdollisimman monella pelaajalla kentällä.
10. Maalivahdin rangaistukset

Jos joukkueella on vain yksi maalivahti ja hänelle tuomitaan ottelussa pelirangaistus, saa rikkonut
maalivahti pelata ottelun loppuun. Jos ainoa maalivahti saa ottelurangaistuksen hänet poistetaan
ottelusta ja joukkue saa pukea tilalle yhden kenttäpelaajan, Pukeutumistaukoa ei sallita. Samalla tavalla
menetellään ainoan maalivahdin loukkaantuessa tai muuten ollessa pelikyvytön.
11. Pitkä kiekko

Molemmat joukkueet saavat vaihtaa pelaajia vapaasti pitkän kiekon jälkeen.
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