
TUOMAREIDEN KESÄKYSYMYKSET 2018 

1. Kyselyyn vastaajan tiedot * 

Etunimi  

 ________________________________ 

Sukunimi  

 ________________________________ 

 

 

 

4. Jos pelaajalle tuomitaan käytösrangaistus tai pelirangaistus käytöksestä, seuraava aloitus suoritetaan 

rangaistavan joukkueen  

puolustusalueen aloituspisteestä. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

5. Jos kummallekin joukkueelle tuomitaan rangaistuskelloon merkittäviä rangaistuksia, seuraava aloitus 

suoritetaan lähimmästä sen alueen 

 aloituspisteestä, jossa pelitilanne katkaistiin. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

6. Jos kiekko laukaistaan hyökkäysalueen ulkopuolelta ja kiekko kimpoaa puolustavan joukkueen pelaajasta 

kentän päädyn suojaverkolle 

puolueettomalta alueelta, seuraava aloitus suoritetaan kosketuspaikkaa lähinnä olevasta puolueettoman 

alueen aloituspisteestä, josta  

rikkonut joukkue ei saa alueellista etua. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

7. Jos hyökkäävän kenttäpelaajan laukaisema kiekko osuu maalikehikkoon tai maaliverkkoon ja menee 

pelialueelta ulos koskematta 

vastustajaa, seuraava aloitus suoritetaan puolueettomalta alueelta Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 



 

8. Jos kiekollinen joukkue pelaa kiekkoa korkealla mailalla vastajoukkueen siirretyn rangaistuksen aikana, 

seuraava  

aloitus suoritetaan rangaistuksen saavan joukkueen toisesta puolustusalueen aloituspisteestä. Oikein vai 

väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

9. Jos erotuomari erehtyy paitsiotilanteessa ja katkaisee pelin, seuraava aloitus suoritetaan keskipisteestä. 

Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

10. Jos hyökkäysalueelle laukaistu kiekko aiheuttaa siirretyn paitsiotilanteen ja laukauksen tuloksena kiekko 

menee puolustavan  

joukkueen maaliin (joko suoraan tai maalivahdista, pelaajasta tai tuomarista tai suojalasista tai laidasta 

kimmoten), maalia ei hyväksytä,  

koska laukaus aiheutti paitsion. Sillä että hyökkäävä joukkue olisi ehtinyt puhdistaa hyökkäysalueen ennen 

kuin kiekko menee maaliin, 

ei ole merkitystä. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

11. Jos pitkän aiheuttanut joukkue yrittää vaihtaa pelaajia, päätuomarin on varoitettava joukkuetta 

ensimmäisen yrityksen kohdalla 

 ja sitten seuraavista rikkeistä tuomittava joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

12. Maalia ei hyväksytä, jos hyökkäävä kenttäpelaaja ohjaa kiekon luistimellaan millä tavalla tahansa 

maaliin. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

  



13. Jos puolustava kenttäpelaaja ohjaa kiekon omaan maaliinsa, kun hyökkäävä kenttäpelaaja on 

maalialueella ja ottaa kontaktin  

maalivahtiin, maalia ei hyväksytä ja hyökkäävää kenttäpelaajaa saatetaan rangaista. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

14. Joukkueet pelaavat jäällä täydellä miehityksellä (viisi vastaan viisi) ja kummallekin joukkueelle 

tuomitaan samanaikaisesti vain 

yhden pienen rangaistuksen lisäksi käytösrangaistus, joukkueet jatkavat peliä neljä vastaan neljä ja 

joukkueen täytyy laittaa ylimääräinen 

kenttäpelaaja sijaiseksi rangaistusaitioon kärsimään pientä rangaistusta, kun rangaistu kenttäpelaaja kärsii 

kokonaisuudessaan 12 minuuttia. 

Sijainen saa palata jäälle pienen rangaistuksen päätyttyä. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

15. Rangaistulle pelaajalle, joka ei etene suoraan ja välittömästi rangaistuspenkille tappelun tai yhteenoton 

jälkeen, tuomitaan 

 käytösrangaistus (10 min). Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

 

16. Laitataklauksesta rangaistaan vähintään pienellä rangaistuksella ja käytösrangaistuksella. Oikein vai 

väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

17. Jos kiekko laukaistaan puolustusalueelta vastustajan kenttäpäädyn suojalasin yli, rangaistusta pelin 

viivyttämisestä ei tuomita. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

  



18. Kuka tahansa puolustavan joukkueen kenttäpelaaja, joka tarkoituksellisesti pitkän jälkeen suorittaa 

aloitusrikkeen viivyttääkseen peliä, 

aiheuttaa varoituksen joukkueelle. Toisesta vastaavasta rikkeestä samassa ottelussa joukkueelle tuomitaan 

joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä. 

Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

19. Kenttäpelaajalle tuomitaan pieni rangaistus, jos hän ei ole kiekollisen kenttäpelaajan välittömässä 

läheisyydessä ja silti suorittaa myöhästyneen 

taklauksen vastustajaan, joka on tietoinen uhkaavasta kontaktista. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

20. Pelaajalle, joka nostaa mailansa vastustajan jalkojen välissä tarkoituksenaan osua vastustajaa nivusiin, 

tuomitaan joko iso rangaistus ja 

automaattinen pelirangaistus tai ottelurangaistus. Oikein vai väärin? *    

�  Oikein    

�  Väärin 

 

21. Pelaajapenkillään tai rangaistusaitiossa olevalle tunnistettavalle pelaajalle tai pelaajapenkillään olevalle 

tunnistettavalle joukkueen toimihenkilölle, 

joka heittää tai ohjaa mailan tai osan siitä tai jonkin muun esineen kiekkoa tai kiekkoa kuljettavaa pelaajaa 

kohti puolueettomalla alueella tai  

hyökkäysalueella, tuomitaan pieni rangaistus ja pelirangaistus (pelaaja) tai joukkuerangaistus ja 

pelirangaistus (toimihenkilö). Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

22. Jos pelaaja takaa-ajaessaan kiekollista vastustajaa syöksyy jäätä pitkin ensin iskien kiekon pois 

mailallaan ja sen jälkeen aiheuttaa vastustajan 

kaatumisen, tuomitaan silti rangaistus kampituksesta (mutta rangaistuslaukausta ei tuomita). Oikein vai 

väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 



23. Pelaajalle tai joukkueen toimihenkilölle, elehtii tai toimii säädyttömästi ketä tahansa henkilöä kohtaan 

tai missä tahansa kentällä välittömästi ennen ottelua, sen aikana tai välittömästi sen jälkeen tuomitaan 

ottelurangaistus. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

24. A6 on läpiajossa, ja B3 rikkoo häntä takaapäin. Päätuomari nostaa kätensä ylös siirretyn rangaistuksen 

(rangaistuslaukaus) merkiksi,  

mutta ennen kuin peli katkaistaan, tapahtuu toinen rike (joko B3 tai joku toinen B-joukkueen 

kenttäpelaaja). Tässä tapauksessa tuomittava 

rangaistuslaukaus poistaa ensimmäisen rikkeen, mutta toisen rikkeen tehnyttä kenttäpelaajaa yhä 

rangaistaan. Hänen täytyy mennä rangaistuspenkille 

ja kärsiä rangaistuksensa riippumatta rangaistuslaukauksen tuloksesta. Jos B-joukkue on jo vajaalukuinen 

aikaisemman pienen rangaistuksen takia,  

tällöin joukkue yhä kärsii tämän rangaistuksen riippumatta rangaistuslaukauksen tuloksesta, ja joukkue 

pelaa kahden pelaajan vajaanlukuisena. 

�  Oikein    

�  Väärin 

25. Tilanteissa, joissa kenttäpelaajaa rikotaan rangaistuslaukauksen edellyttämällä tavalla, valmentaja voi 

nimetä kenet tahansa joukkueen  

kenttäpelaajan suorittamaan rangaistuslaukauksen edellyttäen, että kyseistä kenttäpelaajaa ei olla 

rankaisemassa. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

26. Jos hyökkäävä kenttäpelaaja on maalialueella sillä hetkellä, kun kiekko ylittää maaliviivan tason eikä hän 

millään tavoin vaikuta maalivahdin 

kykyyn torjua kiekkoa tai suoriutua torjuntatehtävästään kunnolla, maali hyväksytään. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

27. Jos pelitilanteen aikana hyökkäävä pelaaja jollain tavoin työntää vastustajaa, tämän seurauksena 

kyseinen vastustaja ajautuu kontaktiin oman 

maalivahtinsa kanssa ja jos samanaikaisesti pelitilanteessa tehdään maali, maalia ei hyväksytä. Oikein vai 

väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 



28. Maalivahti ei saa jättää maalinsa edustalle mailaansa tai muuta varustetta tai kasata lunta tai muita 

esteitä, jotka saattavat estävät kiekon menon 

maaliin. Hänen tehtävänsä on pitää maalialueensa vapaana esteistä. Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

29. Jos maalivahti poistaa kasvosuojuksensa päästään vastustajan läpiajon aikana, päätuomari katkaisee 

pelin ja tuomitsee maalin vastustajan hyväksi. 

Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

�  30. Jos rangaistuslaukauksen aikana maalivahti poistaa kasvosuojuksensa päästään, tuomitaan 

maali. Oikein    

�  Väärin 

 

31. E-junioreiden ottelussa joukkueen pelatessa vajaalla se tekee pitkän kiekon. Pitkä kiekko tuomitaan, 

seuraava aloitus tapahtuu pitkän kiekon 

tehneen joukkueen puolustusalueelta. Pitkän kiekon tehnyt joukkue saa vaihtaa kenttäpelaajat. Oikein vai 

väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

  



32.  

A-joukkue      B-joukkue        

       

A6 2 min   3:00   B11 2 min   3:00  

           

A9 5 min + PR  3:30            

         

        B Maali    4:00  

           

- Ajassa 3:00 ottelua jatketaan miehityksellä 4 – 4          

- Ajassa 3:30 ottelua jatketaan miehityksellä 3 (A) – 4 (B)          

- A9 poistetaan ottelusta, joten A-joukkueen on laitettava rangaistusaitioon sijaiseksi kenttäpelaaja 

kärsimään 5 minuutin rangaistusta 

- Kukaan kenttäpelaaja ei pääse jäälle ajassa 4:00         

Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

 

 

  



33.  

A-joukkue      B-joukkue        

             

A3 2 + 2 min   3:00   B8 2 + 5 min + PR  3:00    

               

A5 2 min     3:00   B9 5 min + PR  3:00    

               

A7 5 min + PR  3:00             

- Ajassa 3:00 ottelua jatketaan miehityksellä 4 – 4 (A7:n isoon rangaistukseen ja pelirangaistukseen ja A5 

pieneen rangaistukseen sekä B8:n  

rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä)   

- A7, B8 ja B9 poistetaan ottelusta           

- B9:n sijaisena olevan kenttäpelaajan täytyy kärsiä viiden minuutin rangaistus 

- B9:n sijaisena oleva kenttäpelaaja palaa jäälle ajassa 8:00      

               

Oikein vai väärin? * 

�  Oikein    

�  Väärin 

 

 

 

 


