
Suomen Jääkiekkoliitto ry Toimitsijoiden kesäkysymykset 2019

Nimi: Kerho: Alue:

Kuinka monta kautta olet toiminut erotuomarikortillisena toimitsijana?

Kuinka monta toimitsijatehtävää sinulla oli kaudella 2018-2019

6. Kotijoukkueen pelaaja #16 on saanut ajassa 19:05 käytösrangaistuksen. Ajassa 41:20 

tuomari tuomitsee samalle pelaajalle toisen käytösrangaistuksen. 

Mitä merkitään pelaajalle #16 pöytäkirjaan ajassa 41:20?

10 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

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

20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

Koti min Aika Vieras min Aika

#1 (mv) 2 9:25

#1 (mv) 10 9:25

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

7. Monellako kenttäpelaajalla jatketaan 9:50?

4 - 5

3 - 4

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

1

2

3

9. Kotijoukkue on vajaalukuinen pienen rangaistuksen vuoksi. Vierasjoukkueelle tuomitaan tällöin

kotijoukkueen virheestä rangaistuslaukaus, joka päättyy maaliin. Päättyykö kotijoukkueen 

vajaalukuiseksi tekevä rangaistus?

Kyllä

Ei

Koti min Aika Vieras min Aika

#7 2 + 2 12:00 #3 2 12:00

#9 2 13:15

Maali 13:30

10. Kuka pääsee pois rangaistusaitiosta maalin jälkeen ajassa 13:30?

#7:n sijainen

#9

Ei kukaan

11. Milloin #7 voi palata peliin?

16:00

15:30 jälkeisellä katkolla



Koti min Aika Vieras min Aika

#30 (mv) 10 4:00

#30 (mv) 2 4:30

12. Miten jatketaan 4:00?

5 - 5

4 - 5

13. Miten jatketaan 4:30?

3 - 5

4 - 5

14. Milloin 10 min sijainen voi palata peliin?

14:00 jälkeisellä katkolla

16:00 jälkeisellä katkolla

16:30 jälkeisellä katkolla

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

sarjan sääntöjen mukaisen mahdollisuuden suorittaa tilanteesta videotarkistus.

15. Kiekko ylitti maaliviivan ennen otteluajan päättymistä

Maali merkitään aikaan 59:59 erikoismerkinnällä VT

Maali merkitään aikaan 60:00  erikoismerkinnällä VT

16. Kiekko ei ylittänyt maaliviivaa ennen otteluajan päättymistä

Maalisarakkeeseen merkitään videotarkastus aikaan 59:59

Maalisarakkeeseen merkitään videotarkastus aikaan 60:00

17. Koti min Aika Vieras min. Aika

#12 2 12:00

#22 2 12:00

#54 2+2 12:00

#21 5+PR 12:00

Kenen pelaajan rangaistus kärsitään viimeiseksi?

#12

#22

#54

#21

18. Koti min Aika Vieras min Aika

#30 (mv) 2 25:30

#30 (mv) 2 26:00

Monellako kenttäpelaajalla jatketaan ajassa 26:00?

4-5

3-5

19. Runkosarjan jatkoajalla kotijoukkueelle tuomitaan kahden pelaajan vajaalukuisuus. Miten jatketaan?

3 - 4

3 - 5



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

soida peliajan päättymisen merkiksi.

Mikä merkitään pöytäkirjaan rangaistuksen antoajaksi?

20. Summeri soi ensimmäisen erän päättyessä

19:59

20:00

21. Summeri soi ottelun päättyessä ajassa 60:00

59:59

60:00

Kotijoukkueen pelaajalle #25 tuomitaan 2+10 min selästä taklaamisesta. Pelaaja protestoi saamaansa

rangaistusta, jolloin tuomari tuomitsee hänelle lisäksi käytösrangaistuksen.

22. Mitä merkitään pelaajalle pöytäkirjaan?

2+20 min, syy: STK ja pelaaja poistetaan ottelusta

2+10 min, syy: STK ja 10 min, syy: KAY sekä 20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

2+10 min, syy: STK sekä 20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

Koti min Aika

#6 2 +10 15:00

#6 2 20:00 (erän päätyttyä)

Kotijoukkueen #6:lle tuomittiin selästä taklauksesta 2+10 min ajassa 15:00. Maalittoman loppuerän jälkeen

erätauon alkaessa poistuessaan jäältä pukuhuoneeseen, pelaaja tuuppi vierasjoukkueen pelaajia,

josta tuomaristo tuomitsi pienen rangaistuksen epäurheilijamaisesta käytöksestä.

23. Miten tilanne hoidettiin sääntöjen mukaisesti maalittomassa toisessa erässä?

#6 jatkoi 10 min kärsimistä ja pieni rangaistus alkoi käytösrangaistuksen päätyttyä ajassa 27:00

#6:lle sijainen ajassa 20:00, joka kärsi 2 min. #6 pääsi mukaan peliin 27:00 jälkeisellä katkolla

#6:lle sijainen ajassa 20:00, joka kärsi 2 min. #6 pääsi mukaan peliin 29:00 jälkeisellä katkolla

24. Koti min Aika Vieras min Aika

#1 (mv) 2+2+5+PR 4:00

Kuinka monta sijaista tarvitaan?

1

2

25. 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

26. Ottelurangaistus merkitään pöytäkirjaan minuuttimääräisesti

5 min

10 min

20 min

25 min



27. Tuomari keskeyttää ottelun (esimerkiksi rikkoutuneen jään takia).

Mitä toimenpiteitä teet TiTun/pöytäkirjan osalta kirjurina toimiessasi?

Tarkistat että TiTun kello vastaa pelikelloa, päätät maalivahtijaksot, tarkistat torjunnat, aikalisät

sekä yleisömäärän. Tulostat pöytäkirjan tuomareiden allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen suljet TiTun

Käytät TiTun kellon loppuun, tallennat tuloksen, haet tuomareilta allekirjoitukset ja lopetat ottelun

Koti min Aika Vieras min Aika

#7 2 4:00

#5 2 4:20

#10 2 4:30

28. Pelikatkoa ei synny. Joukkueella on oikeus 4 kenttäpelaajaan ajassa 6:20.

Kuka pelaaja päästetään palaamaan peliin ajassa 6:20?

#7

#5

#10

Koti min Aika Vieras min Aika

#7 2 3:30 #11 2 3:30

#14 5+PR 3:30

#19 2 3:45

Maali 4:00

29. Miten jatketaan 3:30 ?

4 - 3

5 - 4

5 - 3

30. Kuka pääsee pois 4:00?

#11

#19

Ei kukaan

31. Tuomari ilmoittaa rangaistuksen syyksi "laitataklaus".

Mikä rangaistusvaihtoehto ovat sääntökirjan mukaan pienin mahdollinen?

2 min

2 + 10 min

5 + pelirangaistus

Ottelurangaistus

32. Käytösrangaistus on minuuttimääräisesti 

2 min

5 min

10 min

20 min

25 min



Koti min Aika Vieras min Aika

#9 5+PR 5:00

#6 2 5:30 #11 2+2 5:30

maali 6:30

33. Milloin #11:n rangaistus päättyy?

8:30 jälkeisellä katkolla

9:30

9:30 jälkeisellä katkolla

34. Kuka pääsee maalista pois rangaistusaitiosta?

Ei kukaan

#9:n sijainen

#6

35. Ajassa 12:30 kotijoukkueen pelaaja #16 sai 2+10 minuutin rangaistuksen selästä taklauksesta.

Ajassa 45:36 tuomari tuomitsee samalle pelaajalle 2+10 min päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Miten ajassa 45:36 annettu rangaistus merkitään pöytäkirjaan?

2+10 min, syy: PTK ja pelaaja poistetaan ottelusta

2+10 min, syy: PTK sekä 20 min, syy: KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

2+10 min, syy: PTK sekä 20 min, syy: PTK ja pelaaja poistetaan ottelusta

2+20 min, syy: PTK ja pelaaja poistetaan ottelusta

2 min, syy: PTK, 20 min KAY ja pelaaja poistetaan ottelusta

36. Kotijoukkueen pelaaja #3 saa pienen rangaistuksen kampituksesta ja #9 saa 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

Koti min. Aika Vieras min. Aika

#11 2 9:00 #7 2 9:00

#9 2+2 9:00 #5 2 9:00

#3 2 9:00 #2 2 9:00

37. Monellako kenttäpelaajalla jatketaan peliä?

3 - 4

4 - 5

38. Rangaistusten antamisen jälkeen pelataan ilman pelikatkoja. Kuka pääsee jäälle 11:00?

Se kotijoukkueen pelaaja, jonka rangaistus "oli kellossa" (#11 tai #3)

#9:n sijainen

Ei kukaan

39. 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



40. Aikalisä alkaa:

tuomarin ilmoituksesta toimitsijoille

kuulutuksesta

41. Aikalisän pituus on:

30 sek

60 sek

70 sek

Sarjan järjestäjän ilmoittama aika

42. Voivatko molemmat joukkueet pitää aikalisänsä samalla pelikatkolla?

Kyllä

Ei

Ajassa 3:00 kotijoukkueen pelaajalle #7 tuomitaan iso rangaistus ja pelirangaistus huitomisesta.

Samassa ajassa vierasjoukkueen pelaaja #9 saa ottelurangaistuksen keihästämisestä.

43. Merkitäänkö rangaistukset kelloon?

Kyllä

Ei

44. Tarvitaanko rangaistuksille sijaiset?

Kyllä

Ei

45. Monellako kenttäpelaajalla jatketaan?

5 - 5

4 - 4

Koti min Aika Vieras min.

#7 2+2 3:00

#8 2 3:00

#9 2 3:00

46. Montako kenttäpelaajaa kotijoukkueella on jäällä, kun peliä jatketaan ajassa 3:00?

3

4

5

47. Milloin #7:n rangaistukset päättyvät, mikäli maalia ei synny?

7:00

9:00

48. Tuomarilla on käsi ylhäällä kotijoukkueen siirretyn rangaistusvihellyksen takia, kun vierasjoukkue

tekee maalin ajassa 13:15. Tuomari tulee kertomaan maalintekijän lisäksi, että siirrettynä tuomittava

rike on kotijoukkueen #6 :n päähän kohdistunut taklaus.

Maalin erikoistilanteeksi SR. Mitä muuta merkitään pöytäkirjaan?

#6: ei rangaistusmerkintöjä

#6:  10 min KAY annettu 13:15, päättyy 23:15

#6:  10 min PTK annettu 13:15, päättyy 23:15

#6: 2 min syy PTK annettu 13:15, päättyy 13:15 sekä 10 min PTK

#6: 2 min syy PTK annettu 13:15, päättyy 15:15 sekä 10 min PTK



49. Koti min Aika Vieras min Aika

#2 2 34:12

#5 RL 34:12 Maali (RL) 34:12

Miten jatketaan ajassa 34:12?

4 - 5

5 - 5

50. Maalivahdille tuomitaan 2+2 min ja käytösrangaistus keihästämisestä.

Kuinka monta sijaista tarvitaan?

1

2

3

51. 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 

52. 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

53. 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

54. Kotijoukkueen maalivahdille tuomitaan käytösrangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Seuraavalla pelikatkolla samalle maalivahdille tuomitaan pieni rangaistus väkivaltaisuudesta.

Monellako kenttäpelaajalla kotijoukkue jatkaa peliä?

Kolmella

Neljällä

55. Maalivahdille tuomitaan 2+2 ja käytösrangaistus keihästämisestä.

Kuinka monta sijaista tarvitaan?

1

2

3


