
Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2018

Nimi: Kerho: Alue:

Kuinka monta kautta olet toiminut erotuomarikortillisena toimitsijana?

Kuinka monta toimitsijatehtävää sinulla oli kaudella 2017-2018?

6. Koti min Aika Vieras min Aika

#7 2 3:00

#5 2 3:30

#10 2 3:45

Pelikatkoa ei synny. #7:n rangaistus päättyy 5:00, jolloin alkaa #10:n rangaistus,

joten kukaan ei pääse kentälle. Joukkueella on oikeus 4 kenttäpelaajaan 

ajassa 5:30, jolloin #5:n rangaistus päättyy ja kelloon jää vain #10:n rangaistus.

Kumpi pelaaja päästetään palaamaan peliin ajassa 5:30?

• #5, koska hänen rangaistuksensa on se, joka kellossa päättyy

• #7, koska hänen kellossa ollut rangaistus on päättynyt ensin

7. Kotijoukkueen pelaajalle #25 tuomitaan samalla katkolla kaksi käytösrangaistusta.

Mitä merkitään pelaajalle pöytäkirjaan?

• 20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

• 10 min, syy: KAY ja 10 min, syy: KAY sekä 20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

• 10 min, syy: KAY sekä 20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

8. Koti min Aika Vieras min Aika

#7 2+2 3:00

#8 2 3:00

#9 2 3:00

Voiko kotijoukkue valita, missä järjestyksessä rangaistukset laitetaan kelloon?

• Kyllä

• Ei, vaan kaksinkertainen rangaistus laitetaan viimeiseksi

9. Koti min Aika Vieras min Aika

#6 2 12:00

#15 2 12:30

#9 2 13:00

#5 2 14:25 (siirrettynä)

Maali 14:30

Maalin tekohetkellä tuomarilla on käsi ylhäällä siirretyn rangaistuksen merkiksi.

Miten toimitaan maalikatkolla?

• Vierasjoukkueen #15 pääsee pois rangaistusaitiosta ja #5 rangaistus alkaa

• Siirrettynä olevaa rangaistusta ei tuomita ja muut rangaistukset jäävät voimaan



10. Tuomari tuomitsee kotijoukkueen pelaaja #3:lle pienen rangaistuksen kampituksesta

 ja #9:lle 5+PR huitomisesta. Kotijoukkueen pelaajapenkin protestoinnin takia tuomitaan 

joukkuerangaistus. Missä järjestyksessä rangaistukset merkitään kelloon?

• Aina siinä järjestyksessä, kuin tuomari ne ilmoittaa

• Ensin kahden minuutin rangaistukset ja iso viimeiseksi

• Ensin toinen pienistä, sitten iso ja lopuksi toinen pienistä

11. Koti min Aika Vieras min Aika

#3 2 6:25 #7 5+PR 6:25

#8 2 7:05

Maali 7:40

Kenen rangaistus päättyy ajassa 7:40?

• #3 

• #8

• Ei kenenkään

12. Koti min Aika Vieras min Aika

#15 2 3:00

#12 2 3:30

#23 2 4:00

#6 2 siirrettynä

Maali (sr) 4:30

Tuomarilla on käsi ylhäällä A6:n siirretyn rangaistusvihellyksen takia, kun vierasjoukkue

 tekee maalin. Ketkä pelaajat istuvat rangaistusaitoissa, kun peli jatkuu ajassa 4:30?

• B12, A15, A23

• B12, A23, A6

• B12, A15, A6

Koti min Aika Vieras min Aika

#15 5 + PR 15:00

#12 2 15:30 (#15:n sijainen)

#12 KR 16:00

#12 menee sijaiseksi ottelusta poistetun #15 isolle rangaistukselle. Ollessaan rangaistusaitiossa hänelle

tuomitaan 2 min rangaistus ajassa 15:30. 

13. Miten toimitaan ajassa 15:30?

• #12 rangaistus laitetaan kelloon ja kotijoukkue asettaa #15:n isolle rangaistukselle uuden sijaisen

• #12 kärsii pienen rangaistuksensa kun sijaisena kärsimänsä iso rangaistus päättyy

14. Miten toimitaan ajassa 16:00?

• kotijoukkue asettaa #12:n pienelle rangaistukselle sijaisen ja peli jatkuu 3 vs. 5

• kotijoukkue asettaa #12:n pienelle rangaistukselle sijaisen ja peli jatkuu 4 vs. 5

15. Koti min Aika Vieras min Aika

#15 2 9:00

#12 2 9:30

#11 5 + PR 10:00

Maali 10:30

Päättyykö kotijoukkueen #12:n rangaistus maalista?

• Kyllä

• Ei



Tuomarilla on käsi ylhäällä kotijoukkueen siirretyn rangaistusvihellyksen takia, mutta summeri ehtii

soida peliajan päättymisen merkiksi.

Mikä merkitään pöytäkirjaan rangaistuksen antoajaksi?

16. Summeri soi ensimmäisen erän päättyessä

• 19:59

• 20:00

17. Summeri soi ottelun päättyessä ajassa 60:00

• 59:59

• 60:00

18. Koti min Aika Vieras min Aika

#7 2 12:00

#12 2 12:15

Ajassa 12:50 kotijoukkueen #3 kampittaa vastustajan, jolloin tuomari nostaa käden

siirretyn rangaistusvihellyksen merkiksi. Peli katkaistaan 13:05 vierasjoukkueen tekemän 

maalin johdosta. Kuinka tilanteessa toimitaan?

• Kotijoukkueen #7:n rangaistus päättyy maaliin ja #3 rangaistus alkaa

• Maali kumoaa #3:n tulossa olevan rangaistuksen ja aiemmat jäävät voimaan 

Ottelun päättymishetkellä kiekko menee maaliin summerin soidessa ajassa 60:00. Tuomaristo käyttää 

sarjan sääntöjen mukaisen mahdollisuuden suorittaa tilanteesta videotarkistus.

19. Kiekko ylitti maaliviivan ennen otteluajan päättymistä

• Maali merkitään aikaan 59:59 erikoismerkinnällä VT

• Maali merkitään aikaan 60:00  erikoismerkinnällä VT

20. Kiekko ei ylittänyt maaliviivaa ennen otteluajan päättymistä

• Maalisarakkeeseen merkitään videotarkastus aikaan 59:59

• Maalisarakkeeseen merkitään videotarkastus aikaan 60:00

21. Koti min Aika Vieras min Aika

#1 (mv) 2 9:25

#1 (mv) KR 9:25

#1 (mv) 2 9:50 #8 2 9:50

Monellako kenttäpelaajalla jatketaan 9:50?

• 4 - 5

• 3 - 4

22. Montako pelaajaa on kotijoukkueen rangaistusaitiossa 9:50 jälkeen?

• 1

• 2

• 3



23. Koti min Aika Vieras min Aika

#2 2 7:00 #5 2 7:00

#6 5+PR 7:25

Maali 7:40

Kenen rangaistus päättyy ajassa 7:40?

• #2

• #6:n sijaisen

• Ei kenenkään

24. Koti min Aika Vieras min Aika

#12 5 + PR 6:00

#6 2 6:30

#3 2 7:00

Maali 7:30

Päättyykö kotijoukkueen #6:n rangaistus maalista?

• Kyllä

• Ei

25. Olet paikalla E-junioriottelun toimitsija-aitiossa ja kuulet juniorituomarin kertovan rangaistuksen

syyksi "vartalotaklaus". Kirjuri ei löydä rangaistusta syykoodeista (eikä Titusta) ja kysyy sinulta 

oikeaa syymerkintää. Minkä seuraavista ilmoitat oikeaksi syymerkinnäksi?

Laitataklaus

Epäurheilijamainen käytös

Sääntöjen vastainen taklaus

Muu syy

26. Missä tapauksissa rangaistusta kärsivää pelaajaa ei tule päästää pois

 rangaistusaitosta, vaikka erä olisikin juuri päättynyt?

Jos kentällä on tappelu käynnissä. Pelaajalle kerrotaan, että pitää odottaa tilanteen rauhoittumista

Pelaaja pitää päästää aina heti pois aitosta, kun erä on päättynyt

Jos pelitilanteen mukaisesti aloitetaan voittomaalikilpailu


