1

HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:n
MUUTOKSET PELISÄÄNTÖIHIN KAUDELLE 2018-2019
(voimassa 01.08.2018-31.07.2019)

2 § EROTUOMARI

Rangaistukset
8. Jos rangaistu pelaaja tulee ilman lupaa kentälle ennen rangaistusajan päättymistä, tuomitaan hänelle
ottelurangaistus (OR).
9. Jos rangaistu pelaaja kieltäytyy menemästä rangaistusaitioon, tuomitaan hänelle OR. Jos rangaistu
pelaaja lähtee rangaistuksen saatuaan välittömästi pukuhuoneeseen menemättä rangaistusaitioon,
hänelle tuomitaan tilanteesta OR.

Ohjeita ja tulkintoja

13. Pelaaja tai joukkue suorittaa kaikki ottelussa saamansa rangaistukset. Jos rangaistu pelaaja poistuu
rangaistusaitiosta esim. pukukoppiin, tuomitaan hänelle OR ja joukkueelle 5 min joukkuerangaistus.
Joukkueen kapteeni määrää pelaajan tai pelaajat jotka suorittavat rangaistukset. Poistuneen pelaajan
jäljellä oleva 2 tai 5 min rangaistusaika kärsitään myös. Jos pelaajalla on 10 min henkilökohtainen
käytösrangaistus ja hänelle annetaan lisärangaistuksia niin, että hänet poistetaan pelistä, ei aiemmin
tuomittua 10 min rangaistusta tarvitse kenenkään sijaiskärsijän tällöin suorittaa, vaikka se olisi jäänytkin
kesken.
19. Pallon osuessa erotuomariin peli jatkuu, paitsi jos pallo menee erotuomarista suoraan maaliin.
Tällöin maalia ei hyväksytä, vaan peliä jatketaan erotuomaripallolla lähimmästä vapaalyöntipisteestä.
Pallon osuessa erotuomariin tai erotuomarin vaikuttaessa virheellisellä sijoittumisellaan pelin kulkuun ja
mikäli jompikumpi joukkueista saa tästä selkeästi etua, voi erotuomari katkaista pelin ja jatkaa ottelua
erotuomaripallolla.

3 § VÄLINEET
Rangaistukset

5. Pelaajalle, joka tarkoituksellisesti heittää mailan, sen osan tai varusteen katsomoon, tai joka
tarkoituksellisesti heittää, potkaisee tai lyö pallon vihellyksen jälkeen katsomoon, tuomitaan PRK. Mikäli
erotuomari katsoo pelaajan syyllistyneen törkeään sopimattomaan käytökseen tai heitosta tai lyönnistä
aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, voi erotuomari tuomita pelaajalle OR:n.
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10 § VAPAA- JA RAJALYÖNTI
Ohjeita ja tulkintoja

2. Vapaa- tai rajalyönnin suorittava pelaaja ei saa toistamiseen pelata palloa ennen kuin joku toinen
pelaaja on sitä pelannut, tai se on osunut vastajoukkueen maaliverkkoon tai maalikehykseen. Rikkeestä
tuomitaan vastajoukkueelle vapaalyönti rikkomuspaikasta, lähimmästä vapaalyöntipisteestä tai
lähimmästä kaukalon kulmauksesta.

5. Pallo on jatkuvasti pelissä, jos se on ponnahtanut maalikehyksestä, kaukalon reunuksesta tai
siihen välittömästi liittyvästä suojaverkosta tai pleksistä takaisin pelikentälle.
KOHTA ON POISTETTU SÄÄNNÖISTÄ

11 § MAALIN HYVÄKSYMINEN
11.2 Hyväksytty maali erikoistapaus
Mikäli joukkueen maalivahti on korvattu kenttäpelaajalla ja vastustajan pelaaja pääsee yksin läpi
kohti maalivahditonta maalia ja puolustava pelaaja rikkoo läpi päässyttä pelaajaa estäen näin
maalinsaantitilanteen, niin tällöin tilanteesta tuomitaan maali hyökkäävälle joukkueelle, vaikka pallo ei
vielä olisikaan mennyt maaliin ja vaikka rike tapahtuu hyökkäysalueen ulkopuolellakin. Maali tuomitaan
myös mikäli maalivahdittoman joukkueen puolustava pelaaja sääntöjen vastaisesti estää
maalinsaantitilanteen omalla rangaistusalueellaan vaikka vastustajan pelaaja ei olisikaan yksin läpi.
Maalintekijäksi merkitään palloon viimeksi koskenut hyökkäävän joukkueen pelaaja. Jos rikkoneen
pelaajan rike on 5 min tai OR:n arvoinen laitetaan rangaistus täytäntöön maalista huolimatta.

14 § PELAAJAN RANGAISTUKSET
Erotuomarin tulee poistaa pelikentältä joko määrä- tai loppuajaksi pelaaja tai johtohenkilö, joka on
rikkonut sääntöjä tai esiintynyt sopimattomasti.

14.5

OTTELURANGAISTUS

10) jos pelaaja ilman lupaa poistuu rangaistusaitiosta, esim. pukukoppiin tai pelaaja
määräaikaisrangaistuksen saatuaan ei mene rangaistusaitioon vaan luistelee suoraan pukukoppiin
11) jos pelaaja ilman lupaa tulee rangaistusaitiosta kentälle ennen rangaistusajan päättymistä

