Sääntömuutokset kaudelle 2019-2020
3.8 Hyväksytyt varusteet
Kaikkien ottelussa käytettävien varusteiden tulee olla CE-hyväksyttyjä.
Rangaistukset
3. Joukkueen kapteenin tai johtohenkilön pyynnöstä erotuomari on velvollinen tarkastamaan pelaajien
varusteet ja erityisesti niiden mitat. Mittaamiseen käytetään aina erotuomarin tai kilpailunjärjestäjän
mittavälineitä. Aiheettomasta erotuomarille esitetystä varusteen tarkastuspyynnöstä tuomitaan 2 min
rangaistus pelin viivyttämisestä. Rangaistuksen kärsijän määrää joukkueen kapteeni. Jos pelaajalla ottelun
aikana todetaan olevan sääntöjen vastainen varuste, tuomitaan hänelle 2 min rangaistus väärästä
varusteesta. Yhden pelikatkon aikana voidaan pyytää vain yhden varusteen tarkastus per joukkue.
Ohjeita ja tulkintoja
3. Mailan tarkistusmittaukset suoritetaan mailan mittaukseen tehdyllä sabluunalla ja/tai mittanauhalla.
Mittanauha kuuluu erotuomarin pakollisiin varusteisiin. Vaihtoehtoisesti kilpailun järjestäjä voi toimittaa
mittavälineet toimitsija-aitioon.

6.2 Maalivahdin oikeudet
Maalivahti saa osallistua peliin ainoastaan omalla rangaistusalueella, jossa hän saa käyttää luistimia ja mitä
tahansa kehon osaa pitääkseen hallussaan, ohjatakseen tai potkaistakseen palloa. Maalivahdilla on myös
oikeus heittäytyä jäälle pysäyttääkseen pallon. Maalivahti saa pitää palloa hallussaan ja liikkua sen kanssa
rangaistusalueellaan 5 s ajan. Maalivahdin heittäessä pallon peliin on sen kosketettava, joko reunusta (ei
pleksiä) tai pelaajaa viimeistään keskiviivan kohdalla, muuten tuomitaan vapaalyönti vastajoukkueelle
kohdasta, jossa pallo ylitti keskiviivan. Keskiviivan koko leveys katsotaan kuuluvaksi siihen kentän
puoliskoon, missä maalivahti on heittäessään pallon peliin. Maalivahdin voi vaihtaa ottelun aikana
kuudenteen kenttäpelaajaan. Tällöin maalivahdin korvaavalla kenttäpelaajalla ei ole maalivahdin oikeuksia

6.4 Maalivahdin häirintä
Sen jälkeen, kun maalivahdilla on pallo hallussaan, on maalivahdille annettava esteetön tilaisuus vapautua
pallosta. Maalialueen sisällä ei maalivahtia saa häiritä. Maalivahti on maalialueellaan, kun jokin osa
maalivahtia on maalialueella. Maalivahdin alueen läpi luisteleminen on hyökkäävän joukkueen
kenttäpelaajalta kielletty maalivahdin ollessa maalialueella. Kenttäpelaaja saa mennä maalivahdin alueelle
vasta sen jälkeen kun pallo on sinne pelattu. Tällöinkään pelaaja ei saa häiritä maalivahdin
torjuntatyöskentelyä.
Kenttäpelaaja ei saa estää maalivahdin näkyvyyttä asettumalla maalivahdin eteen ”maskiin” rintamasuunta
kohti maalivahtia. Tilanne jossa hyökkäävä kenttäpelaaja asettuu vastustajan maalivahdin eteen ja toimii
häiriten, kuten heiluttaen käsiään, päätään tai mailaansa maalivahdin kasvojen edessä tarkoituksenaan
häiritä maalivahtia ja riippumatta siitä, onko hyökkäävä kenttäpelaaja maalialueella tai sen ulkopuolella,
katsotaan maalivahdin häirinnäksi.
Jos maalivahti on maalialueella torjunta-asennossa ja pelaaja ottaa maalivahtiin vartalokontaktin tai selkeästi
häiritsee maalivahdin torjuntatyöskentelyä, on kyseessä maalivahdin häirintä, vaikka itse kontakti tapahtuisi
maalialueen ulkopuolella.
Kaikki rikkeet aiheuttavat vähintään vapaalyönnin vastajoukkueelle
Rangaistukset

5. Mikäli hyökkäävä pelaaja omalla toiminnallaan vaarantaa maalivahdin turvallisuuden maalialueella tai
hakeutuu kontaktiin maalivahdin kanssa, voidaan pelaajalle tuomita 2 min rangaistus vaarallisesta
pelitavasta.
Ohjeita ja tulkintoja
9. Maalivahdin alueen läpi luisteleminen on hyökkäävälle kenttäpelaajalle sallittua ainoastaan maalivahdin
ollessa pois maalialueeltaan. Maalivahdin palaaminen maalialueelle tai torjuntatyöskentely ei kuitenkaan saa
häiriytyä

8.1 Yleistä
Pelaaja saa pelata palloa mailalla tai luistimella ainoastaan polvitason alapuolella. Pelaamiseen rinnastetaan
myös tilanne, jossa pelaaja yrittää pelata palloa osumatta siihen. Pallon saa ohjata kanssapelaajalle myös
keholla, ei kuitenkaan käsivarrella, kädellä tai päällä. Rikkeet aiheuttavat vähintään vapaalyönnin
vastajoukkueelle pallon paikasta tai lähimmästä vapaalyöntipisteestä. Nämä rajoitukset eivät koske
maalivahtia.
Rangaistukset
3. Jos pelaaja aiheuttaa vaaraa pelaamalla korkealla mailalla, vaikkei hän osuisikaan palloon,
voidaan siitä tuomita hänelle 2 min rangaistus korkeasta mailasta.
Ohjeita ja tulkintoja
1. Ratkaisevalla hyödyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä tilannetta, jossa pelaaja toimimalla sääntöjen
vastaisesti saavuttaa selkeää etua joukkueelleen. Esim. estämällä maalinsaantitilanteen syntymisen. Jos
rikkomus tapahtui maalinsaantitilanteessa, tuomitaan rangaistuskuljetus ja mahdollinen rangaistus, jos taas
muulla kentän osalla, tuomitaan vapaalyönti ja rangaistus.
10.1 Suoritus
Vapaa- ja rajalyönti on annettava mailan lavalla ja pallon on oltava suoritushetkellä pysähtyneenä.
Erotuomari antaa pillillä luvan vapaa- ja rajalyönnin antamiseen. Vapaa- ja rajalyönti on suoritettava 5 s
kuluessa siitä, kun erotuomari on antanut pillillä luvan sen suorittamiseen ja vastapuolen pelaajat ovat
vähintään 5 m etäisyydellä pallosta. Mikäli vapaa- tai rajalyönti annetaan pitkänä saattona tai suorittava
joukkue ei toimita palloa peliin 5 s kuluessa siitä, kun erotuomari on pillillä antanut luvan pelin jatkamiseen,
niin vapaa- tai rajalyönnin suunta muuttuu. Vapaa- tai rajalyönnissä, erotuomarin annettua pillillä luvan pelin
jatkamiseen, pelaaja ei saa enää siirtää palloa. Vastapuolen kaikkien pelaajien tulee olla vähintään 5 m
etäisyydellä pallosta 5 s sisällä siitä, kun erotuomari on antanut pillillä luvan pelin jatkamiseen. Suoraan
vapaa- tai rajalyönnistä tehty maali hyväksytään.
10.3 Vapaalyönti
Vapaalyönti suoritetaan keskialueella rikkomuspaikasta. Puolustavan joukkueen rikkeet, jotka tapahtuvat
omalla rangaistusalueella, siniviivan ja päätyviivan välissä, tuomitaan vapaalyönniksi hyökkäävälle
joukkueelle lähimmästä vapaalyöntipisteestä. Puolustavan joukkueen rikkeet, jotka tapahtuvat omalla
rangaistusalueella, päätyviivan ja kaukalon päädyn välisellä alueella, tuomitaan vapaalyönniksi lähimmästä
kaukalon kulmauksesta noin 1m etäisyydellä kaukalon reunasta päätyviivalta tai sen takaa, kuitenkin
päätyviivan välittömästä läheisyydestä. Hyökkäävän joukkueen rikkeet samalla alueella tuomitaan
vapaalyönniksi puolustavalle joukkueelle rikkomuspaikasta. Erotuomarin noudattaessa hyötyä siirretyn
rangaistuksen yhteydessä ja rikkoneen joukkueen
saadessa sääntöjen mukaisesti pallon haltuunsa, peliä jatketaan vapaalyönnillä pallon paikasta, lähimmästä
vapaalyöntipisteestä, lähimmästä kaukalon kulmauksesta, tai uuden sääntörikkomuksen jälkeen sääntöjen
edellyttämällä tavalla. Vapaalyönnin saa suorittaa kun erotuomari on antanut pillillä luvan pelin jatkamiseen.

Erotuomari antaa pillillä luvan vapaalyönnin antamiseen välittömästi pallon ollessa oikeassa paikassa.
Vapaalyöntiä ei saa häiritä.
Rangaistukset
2. Jos erotuomarin annettua luvan vapaa- tai rajalyönnin suorittamiseen, puolustavan joukkueen pelaaja ei 5
s aikana siirry vähintään 5m päähän pallosta mailoineen, tuomitaan hänelle 2 min rangaistus pelin
viivyttämisestä.
Ohjeita ja tulkintoja
8. Rikkeen sattuessa pallo on välittömästi toimitettava suorituspaikkaan. 5 s aikaraja vapaa- tai rajalyönnin
suorittamiselle alkaa siitä, kun erotuomari on antanut pillillä luvan pelin jatkamiseen ja vastapelaajat ovat
vähintään 5m päässä pallosta.
9. Tuomarin annettua pillillä luvan vapaa- tai rajalyönnin suorittamiseen, on pallo automaattisesti oikealla
paikalla sekä paikallaan.

14.5
OTTELURANGAISTUS
2) jos pelaaja piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa vaarallisella pelitavalla

