
RANGAISTUKSET

10 min käytösrangaistus tai PR (ei kelloon menevät rangaistukset)

Aloitus paikasta, jossa peli katkaistiin



PELAAJIEN VAIHTAMINEN JA AIKALISÄ

Joukkue ei saa vaihtaa pelaajia pitkän-, tahattoman maalin siirron- tai kun MV sulkee 

keskiviivan takaa tulevan laukauksen jälkeen. Näissä tilanteissa hyökkäävä joukkue saa 

valita aloituspuolen, samoin kun jäähyn jälkeen. Aikalisää ei myöskään sallita 

rikkoneelle joukkueelle! – EI-rikkonut joukkue voi ottaa aikalisän – valittava/informoitava 

aloituspuoli ennen aikalisän alkua

-Aikaisemmin tätä sääntöä ei ole ollut. 

Pelaajien vaihtaminen → Penkiltä oleva pelaaja ei voi tulla jäälle ennen kuin vaihtava 

pelaaja on 1,5 metrin vaihtoalueella. 

-Aikaisemmin tätä ei ollut selvästi sanottu.



ALOITUSTAPAHTUMA

Toinen mikä tahansa rike aloitustapahtumassa aiheuttaa 2 min JR:n.

- Pitkän jälkeinen viivyttely aloitustapahtumassa on jo yksi rike, jos pelaajat ovat omalla 

aloituspuolellaan.

- SK 76.6. = jos pelaajat viivyttelevät tulemista omalle puolelleen, varoitetaan penkkiä kerran ja 

varoitus on voimassa koko ottelun ajan. (Ei lasketa aloitustapahtuman 1. rikkeeksi)

Hyökkäävä joukkue on itse vastuussa, että heillä on tarpeeksi pelaajia jäällä. Linjatuomari 

jatkaa aloitusta normaalisti vaikka hyökkäävällä joukkueella ei olisi tarpeeksi pelaajia jäällä. 

Linjatuomarit suorittavat ottelussa kaikki muut aloitukset, paitsi erien alussa!



ALOITUSTAPAHTUMA

Jos jompikumpi aloittava pelaaja kiekkoa tarkoituksellisesti kädellään voittaakseen aloituksen 

ennen kuin joku ”kolmas pelaaja” on koskenut kiekkoon, hänelle tuomitaan 2 min pelin 

viivyttämisestä.

Jos pelaaja aiheuttaa kiekon ulosmenon pelistä tai kiekosta tulee pelaamaton millä alueella 

tahansa, seuraava aloitus suoritetaan sen alueen lähimmästä aloituspisteestä, mistä kiekko 

laukaistiin. Jos kiekko kimpoaa ulos pelistä, toimitaan samoin.

Hyökkääjästä kimmonnut tai hänen laukaisema kiekko hyökkäysalueelta ulos pelistä → aloitus hyökkäysalueelta



VARUSTEET - KAULASUOJA ON PAKOLLINEN VARUSTE

Varusterikkeistä varoituksen jälkeen aina pelaajalle 2 min sääntöjen vastaisesta 

varusteesta.  (U20 ja nuoremmat, suojavarusteisiin liittyvät rikkeet ➔ varoitus 

molemmille joukkueille ja KR seuraavalle pelaajalle)

- Aikaisemmin käytetty eri rikkeistä henk.koht. 2 min, JR tai 10 min

Kypärän kiinnitys: Kypärän katsotaan olevan väärin kiinnitetty, jos se lähtee 

pelitilanteessa pois päästä ilman että vastustaja ottaa/työntää kypärän pois vastustajan 

päästä.

- Aikaisemmin remmin kiinnitys määriteltiin sormien leveydellä leukaan.

Pelaajan mailan lavan kaarevuus 1,9 cm. ➔ Aikaisemmin 1,5 cm.

Maalivahdin mailan lavan kaarevuus edelleen 1,5 cm. Maalivahti voi jatkaa peliä 

rikkinäisellä mailalla seuraavaan pelikatkoon asti. Valkoinen tuppi.

- Aikaisemmin mv ei ole saanut jatkaa peliä rikkinäisellä mailalla. 



MAALIVAHTEJA KOSKEVAT SÄÄNTÖMUUTOKSET

MV heittää kiekkoa eteenpäin ➔ hänelle tuomitaan 2 min. pelin viivyttämisestä. 

MV joka tulee ulos alueeltaan ”race puck” – tilanteessa ja sulkee kiekon, tuomitaan 2 

min. pelin viivyttämisestä. 

- Aikaisemmin tämä ollut sallittu tietyllä alueella MV alueen ulkopuolella.

➔ ”Race puck” = keskialueelta tuleva kiekko. (Sääntöä tarkennetaan peittämisten osalta 

kauden aikana)

Uusi määritelmä MV toiminnalle maalialueella: Jos ei ole kyse torjuntatilanteesta ja 

pelaaja luistelee mv-alueen läpi, maalivahti ei voi liikkua tahallaan viime hetkellä 

pelaajan eteen➔ MV:lle 2 min sukeltamisesta/estämisestä.

-Aikaisemmin tätä ei ollut selvästi sanottu. 


