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Nämä säännöt ovat voimassa pelikauden kerrallaan, kunnes Jääkiekkoliitto niitä 
muuttaa.  
Näissä säännöissä tarkoitetaan liitolla Suomen Jääkiekkoliitto ry:tä, liigalla 
rullakiekon SM-liigaa ja IIHF:llä Kansainvälistä Jääkiekkoliittoa. 
 
 
Rullakiekossa noudatetaan jääkiekon voimassaolevia kilpailusääntöjä niiltä osin mitä näissä 
kilpailusäännöissä ei ole mainittu. 
 
 
 
 

RULLAKIEKON KILPAILUSÄÄNNÖT 
 

Erotuomareiden nimeäminen    39 § 
              Farmiseura                   14 § 

Ikärajat      18 § 
Jatkoerä  playoff -ottelussa    34 § 
Kansainvälinen edustuskelpoisuus    12 § 
Kasvattajakorvaus                      17.1 § 
Kenttävuorot      10 § 
 Kurinpitomenettely                        Liite 1 
Lääkäri      28 § 
Osanotto      29 § 
Ottelun alkamisaika     25 § 
Ottelun luovuttaminen ja sarjasta luopuminen   30 § 
Ottelupöytäkirja       8 § 
Ottelusiirrot      31 § 
Pelaajasiirrot      15 § 
Pelaajien luettelointi     13 § 
Peliaika, erätauot, jatkoaika      6 § 
Pisteet ja järjestys sarjassa    21 § 
Riitautetut pelaajasiirrot     17 § 
Sarjamuoto      20 § 
Siirtokorvaus                      17.2 § 
Tulostiedotus     26 § 
Varusteet        7 § 
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YLEISMÄÄRÄYKSET 

 
 

1 § Peliaika, erätauot, jatkoaika 
 

SARJA PELIAIKA ERÄTAUOT JATKOAIKA 
SM-liiga 4 x 12 min. 2+12+2 min. 5 min. 
SM-liigan tasonmittausottelu 4 x 12 min. 2+12+2 min. 5 min. 
 
Mikäli SM-Liigan runkosarjan ottelu on tasan varsinaisen peliajan jälkeen, 
pelataan 5 min. jatkoaika. Ennen jatkoaikaa pidetään 2 min. tauko. Jos 
jompikumpi joukkue tekee maalin jatkoajalla, päättyy ottelu tähän maaliin. Mikäli 
maalia ei tehdä, suoritetaan voittolaukauskilpailu, jossa kummastakin 
joukkueesta ampuu laukauksen 3 pelaajaa. Vierasjoukkue aloittaa 
voittolaukauskilpailun. Mikäli tilanne on kolmen laukojan jälkeen tasan, edetään 
pari kerrallaan niin kauan kunnes ratkaisu syntyy. 
Kolmen laukojan jälkeen aloitusvuoro vaihtuu ja laukoja saa olla kuka tahansa. 
 
SM-liigan runkosarjan kaksi parasta selviytyvät suoraan välieriin. Sijoille 3.-6. 
sijoittuneet pelaavat villi kortti-ottelun yhdestä voitotosta paremmin runkosarjassa 
sijoittuneen kotikentällä. 
Välierät ja Finaalit pelataan paras kolmesta-järjestelmällä. Pronssiottelua ei 
pelata 
 
Alueellisten sarjojen peliajoista, erätauoista ja jatkoajoista päättää sarjan järjestäjä. 
 

2 § Varusteet 
 

Pelikaudella 2018 on vuonna 2001 ja myöhemmin syntyneiden juniorien sekä 

kaikenikäisten naisten käytettävä kokokasvosuojusta. Vuosina 1999 ja 2000 syn-
tyneiden pelaajien on käytettävä vähintään ns. visiiriä ja hammassuojaa.  
Visiirin ja hammassuojan käyttöä suositellaan myös kaikille muille pelaajille.  

 
Pelipaidoissa on oltava henkilökohtainen pelinumero selässä (korkeus vähintään 
25 cm) ja hihoissa (numeroiden minimikorkeus vähintään 10 cm) sekä SM-
liigassa pelaajan sukunimi paidan selässä numeron ylä- tai alapuolella (kirjainten 
minimikorkeus 7,5 cm). Pelinumerot saavat olla yksi- tai kaksinumeroisia ja nii-
den on erotuttava selvästi paidan muista väreistä. 

 

3 § Ottelupöytäkirja 
Rullakiekon SM-liigassa käytetään sähköistä pöytäkirjaa. Pöytäkirjamerkintöjen  
lisäksi rullakiekon SM-liigassa merkittävät tilastomerkinnät ovat: 
-  +/- -maalit  
- maalivahtien torjunnat 
Pelaajan katsotaan pelanneen sellaisessa ottelussa, jonka pöytäkirjaan hänet on 
merkitty. 
Sääntöjen vaatimat erotuomariraportit on oltava liiton tai sarjan järjestäjän 
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käsiteltävänä ottelua seuraavana arkipäivänä. 
 

4 § Kenttävuorot 
Mikäli liiton rullakiekon maajoukkueet tai liiton määräämät rullakiekko-ottelut tar-
vitsevat kenttävuoroja, ne on asetettava etusijalle ennen joukkueiden/seurojen 
samanaikaisia tilaisuuksia. 
Otteluiden tärkeysjärjestys kenttävuoroihin nähden on seuraava: 
Maaottelu, liigaottelu, SM-turnaukset sekä liiton alueen sarjat alueen 
määrittelemässä järjestyksessä. 

 

5 § Kansainvälinen edustuskelpoisuus 
Ulkomainen pelaaja tulee rekisteröidä liittoon rullakiekon SM-liigan rekisteröinti-
lomakkeella.  

 

6 § Pelaajien luettelointi 
Pelaajan edustusoikeus alkaa siinä joukkueessa/seurassa, jossa hän pelaa v. 
2018 ensimmäisen sarjaottelunsa. Pelaaja saa osallistua viralliseen otteluun, kun 
hänet on rekisteröity joukkueeseen liiton määräämällä tavalla. Ilman rekisteröintiä 
pelannut pelaaja katsotaan edustusoikeutta vailla olevaksi pelaajaksi.  
Pelaaja voi edustaa SM-liigan lisäksi aluesarjan joukkuetta ilman karenssia alu-
een sääntöjen puitteissa. 
 

7 § Pelaajasiirrot  
a) Rullakiekon SM-liigassa pelaajasiirrolla siirretyllä pelaajalla tulee olla kolme 

(3) pelattua ottelua uuden seuran riveissä voidakseen osallistua playoffs-
otteluihin 

b) Pelaajat saavat pelata SM-liigajoukkueessa ja aluesarjassa ilman pelaajasiir-
toja koko kauden ajan 

c) Aluesarjojen siirtomääräykset määrittelee sarjajärjestäjä. 
d) Rullakiekon SM-liigan siirtotodistus laaditaan liiton vahvistamalle lomakkeelle. 
d) Uusi joukkue/seura toimittaa pelaajan nimikirjoituksellaan vahvistaman siirto-
todistuksen liittoon ja samalla on toimitettava kuitti maksetusta kirjaamismaksus-
ta (v. 2018: 10 €). Siirto tulee voimaan kun siirtotodistus ja kirjaamismaksukuitti 
on toimitettu liiton toimistoon. 
f) Jääkiekkoliitto voi myöntää edustuskelpoisuuden määräajoista riippumatta seu-
raavissa tapauksissa: 
- Jos pelaajan viimeksi edustama joukkue/seura lopettaa rullakiekkotoimintansa. 
- Jos pelaajalla ei ole mahdollisuutta pelata seurassaan rullakiekkoa. 

 
Jääkiekkoliitto voi siirtää edellisten kohtien päätösvallan alueelle. 

 

8 § Kasvattajakorvaus 
Rullakiekossa ei makseta kasvattajakorvausta. 

 

9 § Riitautetut pelaajasiirrot 
Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta ratkaisee riitautetut pelaajasiirrot. 
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10 § Ikärajat 
Juniorisarjoihin ikärajat pelikaudella 2018 syntymävuoden mukaan: 
A-nuoret 1998-2000  B-nuoret 2001-2002 
C-nuoret 2003-04  D-juniorit 2005-06 
E-juniorit 2007-08  F-juniorit 2009- 

 
 Aluesarjoissa alueet voivat halutessaan tehdä muutoksia ikärajoihin. 
 

Otteluissa saa käyttää ottelua kohti korkeintaan yhtä (1) Y-pelaajaa jotka ovat 
syntyneet edellisenä vuonna. Y-pelaaja voi pelata myös oman ikäluokkansa sekä 
ikäistään vanhemmissa joukkueissa. 
 
SM-liigassa pelaavan pelaajan on oltava vähintään 15-vuotta täyttänyt. 

 
 

SARJAMÄÄRÄYKSET 
 

12 § Sarjamuoto 
Joukkueella/seuralla voi olla useita joukkueita kaikissa liiton/alueen järjestämissä 
aikuisten/juniorien sarjoissa. 
Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta päättää SM-liigan ja naisten SM-sarjan sarja-
muodon. Muiden sarjojen sarjamuodon päättää liiton alue. 

 

13 § Pisteet ja järjestys sarjassa 
SM-Liigassa sekä muissa sarjoissa joissa on määrätty pelattavaksi ottelut ratkai-
suun saakka saa varsinaisella peliajalla voittanut joukkue kolme pistettä ja hävin-
nyt nolla pistettä. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, saa kumpikin joukkue 
yhden pisteen, jonka lisäksi jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa voittanut jouk-
kue saa yhden lisäpisteen. Voittolaukauskilpailusta lasketaan sarjataulukkoon 
vain ratkaiseva maali. Muissa sarjoissa saa voittanut joukkue kaksi pistettä ja hä-
vinnyt nolla pistettä, ottelun päättyessä tasan saa kumpikin joukkue yhden pis-
teen. 

 
 Muilta osin noudatetaan SJL:n kilpailusääntöjä. 
 

14 § Ottelun alkamisaika 
Liigan ottelut on aloitettava liiton hyväksymän otteluohjelman mukaisesti ja liiton 
määräämänä kellonaikana.  

 
Liigaotteluissa joukkueille on taattava verryttelyaika pelikentällä, joka alkaa 
kenttävuorojen sallimissa puitteissa, kuitenkin vähintään 30 min. ennen ottelun 
alkua.  
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15 § Tulostiedotus 
Liigasta sekä liiton mahdollisesti erikseen määräämistä otteluista on järjestävän 
seuran ilmoitettava pyydetyt tiedot tulostiedotukseen. 

 

16 § Lääkäri tai ensiapu 
SM-liigan otteluissa on EA 1-ensiapukoulutuksen saaneen henkilön läsnäolo pa-
kollinen. Tällaisen henkilön puuttumisesta seuraa 200 euron sakko. 

 

17 § Sarjoja koskevat määräykset 

 
SM-liiga: Kotijoukkue on velvoitettu hoitamaan otteluun lämmittelykiekot (20kpl) 
 
SM-mitalit: Suomen Mestaruus-mitalin voi pelaaja saada seuraavin ehdoin: 
Pelaaja on pelannut vähintään kolme (3) runkosarjan ottelua tai yhden  
playoffs-ottelun. 
Toimihenkilö: Toimihenkilö on rekisteröity jääkiekkoliittoon joukkueen toimihenkilöksi en-
nen kauden alkua. Toimihenkilömitaleita jaetaan joukkuetta kohti max 6 kpl.  

 

 

17 § Osanotto 
SM-liigaan osanotto varmistetaan 28.2.2018 mennessä. 
 
Liiton määräaikoja noudatetaan myös osanottomaksua suoritettaessa. 
Mikäli joukkue/seura jättää yllämainitut velvollisuutensa suorittamatta, liitolla on 
oikeus täyttää näin avoimeksi jäänyt sarjapaikka. 
Jos joukkue/seura varmistettuaan osanottonsa SM-liigaan peruuttaa osanottonsa 
tai luopuu sarjasta, on joukkueen/seuran suoritettava sakkona 500 euroa. 
Aluesarjojen luopumissakon määrää sarjan järjestäjä. 
Joukkueen/seuran ilmoitettua luopumisesta on liitolla oikeus antaa paikka toiselle 
joukkueelle. 

 

18 § Ottelun luovuttaminen ja sarjasta luopuminen 
 Liigassa ja muissa liiton sarjoissa ei joukkue saa luovuttaa yhtään ottelua. 

Luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta ja velvoitetaan korvaamaan 
aiheuttamansa taloudelliset menetykset. 
Luovuttanutta tai sarjasta pudonnutta joukkuetta ei voida hyväksyä ko. sarja- 
tasolle seuraavaksi kaudeksi. 
Sarjasta luopuneen tai suljetun joukkueen pelaamat ottelut mitätöidään ja jouk-
kue/seura voi joutua aloittamaan pelaamisen alimmalta sarjatasolta. Seuran 
ajautuessa konkurssiin tai vastaavaan selvitystilaan ratkaisee seuran tai sen toi-
minnan jatkajan sarjatasot liitto. 

 
Mikäli joukkueessa ei ottelussa ole vähintään viittä pelaajaa, joista yhden on 
oltava maalivahti, tuomitaan joukkue hävinneeksi luovutuksella. 
SM-liigassa joukkueella on oltava ottelussa vähintään maalivahti ja kahdeksan 
(8) kenttäpelaajaa. Tämän kohdan rikkomisesta seuraa 200 euron sakko, josta 
100 euroa on maksettava ottelun toiselle osapuolelle. 
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19 § Ottelusiirrot 
 Liiton määräämiä ottelupäiviä ei saa siirtää ilman liiton lupaa. 

Muuhun ottelusiirtoon voi liitto antaa anomuksesta luvan erityisistä syistä, 
varattuaan sitä ennen vastustajalle tilaisuuden lausunnon antamiseen. 
Aluesarjojen otteluita ei saa siirtää ilman sarjan järjestäjän lupaa. 
Ottelusiirroista on välittömästi ilmoitettava puhelimitse tai kirjeitse sarjan 
järjestäjälle, vierailevalle joukkueelle, erotuomareille ja toimitsijoille tai toimitsija-
esimiehelle. 

 

20 § Erotuomareiden nimeäminen 
Jääkiekkoliito vastaa erotuomareiden nimeämisestä kotimaassa ja ulkomailla pe-
lattaviin maaotteluihin. SJL nimeää erotuomarit myös SM-liigaan ja sen playoff-
otteluihin. Erotuomarikerhot nimeävät erotuomarit muihin sarjoihin. 
Kansainvälisiin harjoitusotteluihin, joissa toisena osapuolena on SM-liigajoukkue, 
erotuomarit nimeää SJL. 
Muihin harjoitusotteluihin nimeää erotuomarit paikallinen erotuomarikerho. 
SM-liigassa tai sen karsinnoissa tai naisten SM-turnauksessa tuomitseva tuomari 
ei saa olla samassa sarjassa johtaja-, valmentaja- tai huoltajatehtävissä eikä 
pelaajana. 

 
 


