
IIHF SÄÄNTÖMUUTOKSET 2021
SJL EROTUOMARIKOULUTUS



SJL LOGIIKKA POIKKEUKSIIN 
SÄÄNTÖKIRJASSA

Turvallisuus

– rikkeistä ei anneta aiempaa pienempiä rangaistuksia

Käytösasiat 

– rikkeistä ei anneta aiempaa pienempiä rangaistuksia

Taidon kehittyminen

– ei rajata mv:n liikkumista (maalin takana)

Tekniikka

– tekniikan rajoitteet (haastot ja tarkistukset)



JÄÄHYJEN SKAALAT – UUSI VS. VANHA SÄÄNTÖKIRJA

- Selästä taklauksesta, päähän kohdistuneesta taklauksesta, laitataklauksesta, keihästämisen yrittämisestä ja mailanpäällä lyönnin

yrittämisestä putoaa 10 min pois

- Puhdas 5 min jäähymahdollisuus laitataklauksesta, ryntäyksestä, kyynärpäätaklauksesta, koukkaamisesta, estämisestä ja 

kampituksesta (voi tuomita myös 5+pr).

- Korkeassa mailassa ei 5+pr mahdollisuutta (2, 2+2 tai ottelurangaistus)

- Päähän kohdistuneessa taklauksessa ei 5+pr mahdollisuutta (2 min tai ottelurangaistus)

- Selästä taklauksessa ei 2 (2+10) mahdollisuutta (5+pr tai or)

- Slew footingissa ei 5+pr mahdollisuutta (or)

Liiga: Pidetään edellisen sääntökirjan rangaistuskaala voimassa kaudella 2021-2022. Tulkintoja ei saada rajapinnoista ajoissa. 

Epäjärjestelmällisyys aiheuttaa ongelmia jäällä, mediassa ja katsojissa. Kerätään ensi kausi kokemuksia ja tehdään mahdollisia 

muutoksia kaudelle 2022-2023. 

 Sama toimintatapa SJL



RANGAISTUSSKAALA VANHAN SÄÄNTÖKIRJAN MUKAISESTI

Rule (old/new rulebook) 2’ 2’+10’ Bench 2’+2’ 5’ 5’+GM Match Note + other options

119. Boarding (41.) x x x
121. Butt-Ending (58.) x x x Double minor includes also Misconduct Penalty
122. Charging (42.) x x x
123. Checking from Behind 
(43.)

x x x

124. Checking to the Head 
(48.)

x x x

125. Clipping (44.) x x x
126. Handling Puck x PS, Goal
127. Cross-Checking (59.) x x x
138. Diving (64.) x
139. Elbowing (45.) x x x
141. Fighting (46.) x x Minor, 10, GM in special cases
142. Head-Butt (47.) x
143. High-Sticking (60.) x x x x
144. Holding (54.) x Rule 145 Holding the Stick  minor penalty
146. Hooking (55.) x x x
149. Interference (56.) x x x Rule 153 “Late Hit” removed
151. Kicking (49.) x
152. Kneeing (50.) x x x
158. Roughing (46.) x x x
159. Slashing (61.) x x x
160. Slew-Footing (52.) x x
161. Spearing (62.) x x x Double minor includes also Misconduct Penalty 
166. Too Many Men x
167. Tripping (57.) x x x



VÄKIVALTAISUUS / TAPPELUT

- Väkivaltaisuudesta ei voi tuomita 2+2 min (ainoastaan 2 min mahdollinen).

- Tappelusta voi tuomita puhtaan 5 min ilman pelirangaistusta.

- Tappeluissa aggressor tai instigator saa aina 5+pr:n

 Nhl:ssä erilainen kulttuuri tappelujen suhteen kuin euroopassa. Tappelut voivat lisääntyä.

 SJL pitää edellisen sääntökirjan säännöt voimassa

1. ja 2. pelaajalle, jotka lähtevät vaihtoaitiosta/rangaistusaitiosta kiistan aikana aloittaakseen/jatkaakseen 

kiistaa, tuomitaan PR. 

 Ei oteta käyttöön SJL – Peruste: Käytösasiat, johdonmukaisuus



RANGAISTUKSET

Joukkuerangaistuksen voi kärsiä kuka tahansa pelaaja

-Aikaisemmin kärsijä jäältä. 

 Otetaan käyttöön SJL 

5 viimeisen minuutin ja jatkoajan aikana 2 min ja 5 min jäähyjä supistetaan samalla 

periaatteelle kuin molemmin puolisia 2 min jäähyjä.

- Aikaisemmin 2 min ja 5 min jäähyjä ei ole supistettu keskenään. 

 SJL  otetaan käyttöön



KÄYTÖSASIAT

Huono käytös tuomaristoa kohtaan 2 min ”unspormanlike conduct”  

- Aikaisemmin ollaan käytetty 10 min käytösrangaistusta

 Otetaan käyttöön SJL

Pelaaja, joka heittää jotain pelaajapenkiltä tuomitaan 2 min. 

 Ei oteta käyttöön SJL  - Peruste: Käytösasiat

Aikaisemmin tunnistettavalle pelaajalle 2+PR ja toimihenkilölle JR + PR.

Kaikki tuomaristoon kohdistuvat 10 min käytösrangaistukset raportoidaan kurinpidolle.

- Aikaisemmin 10 min käytösrangaistuksia ei ole raportoitu kurinpidolle.

 SJL – Rangaistukset vanha skaala  (2-10-pr) - 10´ ei raportoida



KÄYTÖSASIAT

Pelaajalle joka yrittää provosoida vastustajaa tuomitaan 10 min käytösrangaistus.

 Otetaan käyttöön SJL 

Pelaaja on kontaktissa katsojaan, rasistiset/sukupuoleen kohdistuvat ilmaukset, säädyttömät eleet, sylkeminen ja veren 

levittäminen vastustajaan/katsojaan pelirangaistus.

 EI käytössä SJL - RANGAISTUKSET VANHA SKAALA

Joukkueen toimihenkilölle, joka tulee erän aikana jäälle, tuomitaan JR.

-Aikaisemmin PR.

 ei oteta käyttöön SJL – Peruste: Käytösasiat



KÄYTÖSASIAT

10 min käytösrangaistus tai PR tuomitaan, jos

-Pelaaja heittää jonkin esineen tahallaan kentän ulkopuolelle (aikaisemmin PR). Jos teko protesti tuomarin päätöstä kohtaan 2+PR. 

 Ei käyttöön SJL – Peruste: Käytösasiat

PR tuomitaan jos,

-Pelaaja tulee jäähyaitiosta protestoimaan tuomarin päätöstä (aikaisemmin 2+PR)

-Pelaaja käyttää säädytöntä kieltä tai merkkejä, sylkee jne(esim. keskisormi) tuomaristoa kohtaan (keskisormi aikaisemmin OR) 

 Ei käyttöön SJL – Peruste: Käytösasiat

Pelaaja, joka on määrätty pois pelistä ja palaa pelaajapenkille tai jäälle, tuomitaan PR+raportti

Otetaan käyttöön SJL



PELAAJIEN VAIHTAMINEN JA AIKALISÄ

Joukkue ei saa vaihtaa pelaajia pitkän, tahattoman maalin siirron tai kun MV sulkee keskiviivan takaa tulevan 

laukauksen. Näissä tilanteissa hyökkäävä sentteri joukkue saa valita aloituspuolen, samoin kun jäähyn jälkeen. 

Aikalisää ei sallita.

-Aikaisemmin tätä sääntöä ei ole ollut. 

 Otetaan käyttöön SJL 

Aikalisää ei voi ottaa pitkän jälkeen, jos maalivahti on sulkenut punaviivan takaa tulleen laukauksen tai jos 

puolustava joukkue on vahingossa aiheuttanut pelikatkon siirtämällä oman maalinsa pois paikoiltaan. 

 Otetaan käyttöön SJL

-aikaisemmin on voinut ottaa aikalisän



PELAAJIEN VAIHTAMINEN

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

on 1,5 metrin vaihtoalueella. 

 Otetaan käyttöön SJL > odotetaan tarkempia tulkintaohjeita, toistaiseksi ei nillitetä!

-Aikaisemmin tätä ei ollut selvästi sanottu.



ALOITUSTAPAHTUMA

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

on jo yksi rike. 

 SJL otetaan käyttöön

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

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

 Otetaan käyttöön SJL

Linjatuomarit suorittavat ottelussa kaikki muut aloitukset, paitsi erien alussa!



RANGAISTUSLAUKAUS

Läpiajon uuden tulkinnan mukaan kiekko ei pidä olla lavassa. Se tosiasia, että pelaaja on selvästi 

läpi ja saamassa myöhemmin kiekon haltuunsa ja häntä rikotaan takaapäin, aiheuttaa RL:n. 

Otetaan käyttöön SJL 

-Aikaisemmin myöhempää kiekon hallintaa ei ole sanottu näin selvästi

Jos pelaaja häiritsee ampujaa tai maalivahtia RL:n yhteydessä ja RL epäonnistuu, 

tunnistamattomalle pelaajalle JR, tunnistettavalle pelaajalle 2+PR, joukkueen toimihenkilölle 

JR+PR. RL uusitaan tässä tilanteessa. 

Otetaan käyttöön SJL 



RANGAISTUSLAUKAUS

Pelaajat voivat jäädä jäälle vaihtopenkin eteen RL:n aikana.

-Aikaisemmin pelaajien piti mennä vaihtoaitioon. 

 Otetaan käyttöön SJL 

Pelaaja voi nostaa kiekon mailansa lavan päälle RL/VL (lacrosse-like move).

-Aikaisemmin lacrosse like ei ollut sallittu rangaistuslaukasessa (Spin o rama ei ole sallittu edelleenkään

rankkarissa) 

Otetaan käyttöön SJL 



VARUSTEET

Varusterikkeistä varoituksen jälkeen aina pelaajalle henkilökohtainen 2 min.  (U20 ja nuoremmat, kypärään liittyvät rikkeen 

varoitus joukkueelle ja KR seuraavalle pelaajalle)

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

 Otetaan käyttöön SJL

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.

 Otetaan käyttöön SJL 

Kaulasuoja on suositeltava varuste. 

 Kaulasuojus pakollinen SJL – Peruste: kilpailusäännöt



VARUSTEET

Pelaajan mailan lavan kaarevuus 1,9 cm. 

 Otetaan kayttöön SJL

-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. 

 Otetaan käyttöön SJL



VARUSTEET

Maalivahdin varusteiden mittaaminen sääntöä ei voimassa IIHF:n sääntökirjassa, koska IIHF:n turnauksissa varusteet mitataan ennen 

turnausta. 

-Uudessa sääntökirjassa tarkat mitat maalivahdin varusteille. 

 SJL vanhan sääntökirjan tulkinnat mittauksista uuden sääntökirjan mitoilla.

Pelaaja ei luovuta mailaansa mitattavaksi ennen RL (myös VL), pelaaja ei saa ampua ja hänelle tuomitaan 10 min. 

 Otetaan käyttöön SJL 

-Aikaisemmin 2+10 min

Mailan liu´utus jäähy tulee takaisin. Pelaaja ei voi liu ´uttaa mailaa toiselle pelaajalle. Ehjän mailan saa liu´uttaa maalivahdille. Rikkinäistä MV:n 

mailaa ei saa liu ´uttaa maalivahdille. Mailat pitää viedä toiselle ”kädestä käteen”.

- Aikaisemmin tämä sääntö poistettiin IIHF.n sääntökirjasta. 

 Otetaan käyttöön SJL



MAALIVAHTEJA KOSKEVAT SÄÄNTÖMUUTOKSET

MV ei voi hakea uutta mailaa pelaajapenkiltä pelin käydessä. 

- Aikaisemmin tämä mahdollisuus on ollut olemassa. 

 Otetaan käyttöön  SJL 

Pitkän tilanteessa MV teeskentelee pelaavansa kiekkoa ollessaan jalalla maalialueella, pitkää ei tuomita. 

 Otetaan käyttöön SJL

MV:n vaihtaminen ainoastaan katkolla. Jos mv vaihdetaan torjumaan RL, hänen pitää pelata ainakin seuraavaan pelikatkoon pelin

jatkuessa.

- Aikaisemmin mv voitu vaihtaa lennosta.

- Aikaisemmin mv voitu vaihtaa heti RL:n jälkeen

 Otetaan käyttöön SJL



MAALIVAHTEJA KOSKEVAT SÄÄNTÖMUUTOKSET

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

 Otetaan käyttöön SJL

MV voi pelata kiekkoa maalin takana sallitun alueen ulkopuolella, jos toinen luistin koskettaa maalialuetta. 

 Ei oteta käyttöön SJL – Ei rajoitettua aluetta, Peruste – Taidon kehittyminen (Huippu-urheilujohto)

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

 Otetaan käyttöön SJL 

- Aikaisemmin tämä ollut sallittu tietyllä alueella MV alueen ulkopuolella. ”Race puck” = ”keskialueelta tuleva kiekko”.



MAALIVAHTEJA KOSKEVAT SÄÄNTÖMUUTOKSET

Uusi määritelmä MV toiminnalle maalialueella: Jos ei ole kyse torjuntatilanteesta ja pelaaja luistelee mv alueen läpi, maalivahti 

ei voi liikkua tahallaan viime hetkellä pelaajan eteenMV:lle 2 min sukeltamisesta/estämisestä.

-Aikaisemmin tätä ei ollut selvästi sanottu. 

 Otetaan käyttöön SJL

Maalivahti ei voi pelata kiekkoa maalin takana sallitun alueen ulkopuolella.

- NHL tulkintakiekko on määräävä tekijä.

 ei oteta käyttöön SJL – peruste: pelaajakehitys (huippu-urheilujohto)

Maalivahdille tuomitaan OR jos hän lyö vastustajaa kilpikäsineellä niin, että pelaaja todennäköisesti loukkaantuu. 

 Otetaan käyttöön SJL

- Aikaisemmin minkälainen tahansa lyönti kilpikäsineellä vastustajan päähän aiheutti OR:n. 



MAALIN TEKEMISEEN LIITTYVÄT MUUTOKSET

Luistimella voit ohjata kiekon maaliin, mutta esim. luistimen yläpuolella tahallinen sääriohjaus hylkää maalin.

-Uusi parempi tulkinta miten voit ohjata kiekon maaliin. 

 Otetaan käyttöön SJL

Maali hyväksytään jos pelaaja potkaisee kiekkoa ja kiekko menee maalin osuen johonkin kenttäpelaajan mailaan (pois lukien 

maalivahti). 

 Otetaan käyttöön SJL

- Aikaisemmin kaikki potkumaalit hylätty, vaikka kiekko olisi osunutkin johonkin mailaan.



MAALIN TEKEMISEEN LIITTYVÄT MUUTOKSET

Aikaisemmat liigan poikkeusäännöt

liigan oma ”visual interference”- sääntö, jossa luistimet ovat ratkaisevassa asemassa significant position sijaan.

Pidetään liigan oma sääntö voimassa, koska selkeämpi ja jättää vähemmän tulkintaa kuin iihf sääntö (”significant

position in the crease”) 

 SJL otetaan käyttöön – liigan tulkinnan mukaan



PAITSIO

Puolustava pelaaja laukaisee/pelaa kiekon oman siniviivansa yli keskialueelle, josta se kimpoaa saman joukkueen 

pelaajasta takaisin hyökkäysalueelle  tilanne ei ole paitsio 

 Otetaan käyttöön SJL

-Aikaisemmin tämä oli paitsio

Tiukoissa paitsion puhdistustilanteissa, joissa kiekko menee maalia kohti, tilannetta ei tulkita automaattisesti 

tahalliseksi paitsioksi. Aloitus siis lähelle siniviivaa. 

 Otetaan käyttöön SJL 

-Aikaisemmin tämä oli tahallinen paitsio.



PAITSIO

Pelaaja menee siirretyssä paitsiossa pois jäältä hyökkäysalueen puolella. Tässä tilanteessa hänen katsotaan olevan 

pois jäältä, kun molemmat luistimet ovat vaihtoaitiossa. Normaalitilanteessa pelaajan katsotaan olevan pois jäältä, kun 

toinen luistin on vaihtoaitiossa. 

 Otetaan käyttöön SJL

Siniviiva muuttuu 3-uloitteiseksi paitsiossa, eli luistimen ei pidä enää koskettaa viivaa. Paitsiota purettaessa luistimen 

pitää koskettaa viivaa. 

 Otetaan käyttöön SJL

Kimmoke-/syötöt, joissa siirretty paitsio  aloitus lähelle syöttökohtaa. 

 Otetaan käyttöön SJL

-Aikaisemmin kimmoke katsottiin siirretyksi paitsioksi.



MUITA SÄÄNTÖMUUTOKSIA

LT:n vastuita lisätty. Esim. jos selvä loukkaantuminen 2+2 korkean mailan rikkeen johdosta (päätuomarit eivät nähneet 

tilannetta), linjatuomari voi katkaista pelin välittömästi ja raportoida tilanteen päätuomareille. 

 SJL: LT ei saa katkaista peliä, saa raportoida 2´+ 2´ - Peruste: rangaistusskaala

Act of Shooting sääntö nyt paremmin kuvattu. Sääntö puhuu välittömän maalin estämisestä maalia siirtämällä joko 

tahattomasti tai tahallaan 

 Otetaan käyttöön SJL

-Aikaisemmin sääntö oli huonosti muotoiltu, puhuttiin epämääräisesti pelaajan laukaisuliikkeestä. 

Läpiajon aikana katsoja heittää jotain jäälle ja pelaaja menettää kiekon hallinnan tai kaatuu keski- tai hyökkäysalueellaRL

 Otetaan käyttöön SJL  

- Aikaisemmin ei ko. sääntöä.



MUITA SÄÄNTÖMUUTOKSIA

Late hit sääntö integroitu estämissäännön alle. 

 Otetaan käyttöön SJL

- Aikaisemmin Late hit oli oma sääntönsä.

Ei korkean mailan rikettä, jos maila osuu vastustajan päähän saaton/purun seurauksena.

- Aikaisemmin myös nämä olivat korkeita mailoja  Pelaaja vastuussa mailastaan.

Ei korkean mailan rikettä jos vastustajan maila osuu aloituksessa vastustajaan, kun ollaan kumartuneena.

 Ei oteta käyttöön SJL – Peruste: Turvallisuus 

Kiekon pelaaminen korkealla mailalla keskialueella, aloitus jää keskialueelle oman puolustusalueen siniviivan 

aloituspisteeseen.

 Otetaan käyttöön SJL

-Aikaisemmin yksi alue taaksepäin, eli puolustusalueelle.



VALMENTAJAN HAASTOT JA VIDEOTARKISTUKSET



VIDEOTARKISTUKSET

- Rangaistus-/voittolaukauksen aikana tapahtuvat rikkeet:

Tuomari voi tarkastaa kaikki rikkeet rangaistuslaukauksen aikana; esim. Onko kiekon liike pysähtynyt, 
jatkuuko pelaajan liikesuunta koko ajan eteen tai sivulle päin tai tehdäänkö maali toisella laukauksella 
jne.

Liigan tilannehuoneen resurseilla vaikea yhtälö, sillä ottelun ratkaisuhetket ovat kiireisin aika.

Ei oteta käyttöön liigassa kaudella 2021-2022. 

> Ei oteta käyttöön SJL:n sarjoissa – peruste: tekniikka

-Mahdollisuus tarkastaa maalitilanne, jossa tuomari hukkaa kiekon ja viheltää pelin poikki juuri ennen 
kuin kiekko menee maaliin, mutta vihellyksellä ei ole merkitystä maalin syntymisen kanssa.

Tilannehuone ja tuomarit eivät kuule pillin ääntä tarkastuksessa ja äänessä videolla on muutenkin pieni 
viive. Tuomari pystyy tulkitsemaan kuvasta milloin aloittaa viheltämisen.

Toisaalta tämän tyyppiset maalit pitäisi pystyä hyväksymään

Liigan johtoryhmä keskustelee asiasta ja tekee päätöksen.

> Ei oteta käyttöön SJL:n sarjoissa – peruste: tekniikka  



VIDEOTARKISTUKSET

Pelin katkaiseminen päätyalueella jonkin muun rikkeen kuin rangaistuksen takia.

Näitä tilanteita ovat esim: kiekon käyminen päätyverkoissa, käsisyöttö hyökkäävän joukkueen osalta, kiekon 

pelaaminen korkealla mailalla ennen maalia.

Edellä mainitut tilanteet on monesti nopeita ja tuomarin silmä inhimillinen. Maalit pitäisi saada aina oikein.

Liigan johtoryhmä tekee päätöksen tämän kohdan käyttöönotosta kaudelle 2021-2022. 

> Ei käyttöön SJL – Peruste: tekniikka



VIDEOTARKISTUKSET

Tuomarilla mahdollisuus tarkastaa normaalien maalitilanteiden (ei maalivahdin häirintä) 

lisäksi

- 2+2 min korkea maila ja 5 min rangaistukset (ei väkivaltaisuus)

Liigan tilannehuoneeseen vaadittaisiin lisää tilaa, laitteita ja tekijöitä, jotta kaikki 

videotarkastukset saataisiin järkevästi ja nopeasti suoritettua 

ei oteta käyttöön runkosarjassa, mutta käytössä playoffeissa

> ei oteta käyttöön SJL:n sarjoissa – syy: tekniikka



VIDEOTARKISTUKSET

RL voidaan uusia, jos ei olla varmoja olisiko kiekko mennyt maaliin maalin liikkuessa pois paikoiltaan.

Sääntöjen mukaan tuomari voi tarkastaa kaikki mahdolliset rikkeet RL:n yhteydessä. 

- Aikaisemmin tarkastusmahdollisuutta tässä tilanteessa ei ole ollut Otetaanko kaikki RL:n tarkastusmahdollisuudet 

käyttöön Liigassa? (kiekon liikkuminen, liikkeen jatkuminen eteen tai sivulle päin, maalin tekeminen toisella 

laukauksella jne.) 

> SJL ei oteta käyttöön 



VALMENTAJAN HAASTOT
> haastot ei ole käytössä SJL:n sarjoissa – peruste: tekniikka

Kaikki haastot tapahtuvat jatkossa joukkuerangaistusta vastaan (ei aikalisää vastaan)

Haasto jr vastaan otetaan käyttöön

Valmentaja voi haastaa:

1. Maalivahdin häirinnän

Pidetään käytössä liigassa kaudella 2021-2022

2. Paitsion ennen maalin syntymistä

Vaatii kamerat siniviivoille, jotta ratkaisusta saadaan lähes aukottomia ja lisäksi tilannehuoneen 
resurssit tällä hetkellä rajalliset

Toisaalta tukisi hyökkäyspeliä, tuomarit voivat tulkita vapaammin paitsion hyökkääjän eduksi.

Ei oteta käyttöön liigassa 2021-2022



VALMENTAJAN HAASTOT

Haasto päätyalueen rikkeistä ennen maalia: kiekko käynyt verkoissa, hyökkäävän joukkueen käsisyöttö/korkea maila. Jos 

otetaan käyttöön, niin haastotapahtuma pitää yksilöidä tarkasti.

-Aikaisemmin tätä haastomahdollisuutta ei ole ollut. > Ei käytössä SJL – Peruste: Tekniikka

Epäonnistunut haasto (esim. MV häirintä) johtaa joukkuerangaistuksen tuomitsemiseen. Jos sama joukkue haastaa toisen 

kerran peräkkäin tilanteen väärin, seurauksena on 2+2 min JR. > Haastot ei käytössä SJL- Peruste: Tekniikka

-Aikaisemmin haastot ovat suoritettu aikalisää vastaan


