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HELSINGIN KAUKALOPALLO RY

päivitys 04.07.2022

OHJEITA JA TIEDOTESASIOITA JOUKKUEILLE JA TUOMAREILLE
KAUDELLE 2022-2023

Sarjat
Sarjat alkavat 01.09.2022 ja päättyvät 21.04.2023
Jäähallien aukioloajat Helsingissä
Hernesaari aukeaa 05.09. (vakiovuorot alkaa) ja menee kiinni 28.04.
Malmi, Paloheinä, Malmi, Salmisaari ja Kaarela 15.08. (vakiovuorot alkaa) ja menee
kiinni 28.04.
Hallit kiinni: 23.-26.12. ja 31.12.-01.01.
Mestaruusturnaus
Myllypuron jäähallissa 22.-23.04.2023.
Turnauksessa pelataan kaikkien sarjojen loppuottelut sekä valiosarjassa myös välierät.
Taloudelliset määräykset
Maksut
Jäsenmaksu 20 €
- eräpäivä laskulla elokuun lopussa
- lasku lähetetään elokuun alussa
Osallistumismaksu 500 € kaikissa sarjoissa
- eräpäivä laskulla elokuun lopussa
- lasku lähetetään elokuun alussa
Ilmoittautumismaksu 130 € kaikissa sarjoissa
- laskutettu toukokuun alussa ja eräpäivä oli 31.05.
Jäävuorot Helsingissä (koskee joukkueita, jotka Hgin Kaukalopallo laskuttaa)
-

syksyn jäät, laskulla eräpäivä marraskuun alussa
kevään jäät, laskulla eräpäivä helmikuun lopussa

Lisenssi
- pelaajalisenssi 50 €
- tuomarilisenssi 30 €
- troy out lisenssi pelaajille 25 €, sisältää kolme ottelua samassa sarjassa
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Erotuomarimaksut
-

korvaus on 64 €/erotuomari/ottelu
syksyn pelit, eräpäivä laskulla marraskuun alussa
keväät pelit, eräpäivä laskulla helmikuun lopussa

Muut maksut
Joukkuefarmisopimus koko kaudelta 80 €
Joukkuefarmisopimus kevät- tai syyskausi 40 €
Henkilökohtainen farmisopimus koko kaudelta 40 €
Kirjaamismaksu toisesta siirrosta alkaen 100 €
Ottelusiirtomaksu aikuiset 50 €
Vastalausemaksu 100 €
Valitusmaksu 100 €
Maksukehotus 10 €
Sakot
Ottelurangaistus, yhden ottelun pelikielto 40 €
Ottelurangaistus, kahden ottelun pelikielto 80 €
Ottelurangaistus, kolmen ottelun pelikielto 100 €
Ottelurangaistus, neljän ottelun pelikielto 120 €
Suuremmat sakkorangaistukset pelikielloissa määrää kurinpitovaliokunta
Pelirangaistus 30 €
Edustuskelvottoman pelaajan sakko 100 €
Lisenssimaksua ei ole maksettu sakko 50 € tai 100 €, lisätiedot kilpailusäännöstä
kohdasta 22 §.
Ottelun luovutuksesta luovutussakko ensimmäisestä ottelusta 80 €, toisesta ottelusta
120 € ja kolmannesta ottelusta 200 €
Kaikki sakot ovat seura/joukkuekohtaisia, joten seura/joukkue vastaa siitä, että määrätyt
sakot maksetaan eräpäivään mennessä. Sakkoa ei voi maksaa useassa erässä.
Joukkue on velvoitettu maksamaan pelaajalle määrätyn sakon, vaikka pelaaja lopettaisi
kyseissä joukkueessa pelaamisen.
Lisenssi ja vakuutus
Myynti avautuu elokuun alussa. Vakuutuksen hinta on edelleen 145 € ja
käsittelymaksu 3 €.
Pelaajalisenssi on pakollinen kaikissa sarjoissa ja se maksetaan Helsingin
Kaukalopallo.
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Lisenssi ja vakuutus maksetaan nettisivujen kautta www.kaukalopallo.fi valikossa
lisenssi.
Vakuutus on vapaaehtoinen. Helsingin Kaukalopallo on tehnyt yhdessä Suomen
Kaukalopalloliiton kanssa vakuutusyhtiön kanssa sopimuksen tapaturmavakuutuksesta.
Pallopussi (10 kpl palloja)
Joukkueet saavat pallopussin ensi kaudella. Pallopussit tullaan jakamaan elokuun puolen
välin jälkeen Oulunkylän liikuntapuiston parkkipaikalla, kuten viime syksynäkin.
Pallopusseja on myös ostettavissa. Hinta on 62 €.
Palkinnot
Kaikkien sarjojen loppuottelujoukkueet palkitaan mitaleilla ja pytyillä sekä pistepörssin
voittajat pytyllä ja maalivahtipörssin kautta eniten otteluita pelannut pörssimaalivahti.
Ottelusiirto (uusi pelipäivä)
Mikäli ottelu pitänee siirtää jonkun syyn takia, ota välittömästi yhteyttä Visaan.
Joukkueet voivat myös itse sopia ottelulle uuden pelipäivän, siirto pitää välittömästi
ilmoittaa Visalle. Visa tekee otteluohjelmaan muutoksen pelipäivästä.
Visa hoitaa ottelun erotuomarille/erotuomareille tiedon.
Otteluiden tilastot
Tilastot tehdään kaikista otteluista 1-2 vuorokauden sisällä ottelun päättymisestä.
Pääsääntöisesti tilastot ovat valmiina 12 h sisällä ottelun päättymisestä.
Ottelun jälkeen erotuomarit pyrkivät heti laittamaan ottelun tuloksen.
Tulospalvelu
Palvelusta löytyy:
-

kaikkien otteluiden tilastot myös pelaajakohtaisesti

-

maalivahtipörssi

-

farmipelaajat

-

joukkueiden ja tuomareiden yhteystiedot

-

pelikiellot

-

joukkueiden pelipaitojen värit jne.
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Nettisivut
Sivuilta löytyy mm. tulospalvelu, tapahtumat, tiedotteet sekä tarvittavat materiaalit
joukkueille ja tuomareille.
Materiaalit sivustolta löytyy peli-, kilpailu- ja rangaistussäännöt sekä tyhjä pöytäkirjapohja.
Lisenssi sivustolta maksetaan lisenssit Helsingin Kaukalopallolle.
Lisenssiluettelo sivulla on maksetut lisenssit.
Facebook
Sivustolle päivitetään kaukalopalloon liittyviä mm. julkaisuja ja kuvia sekä videoita.
Ottelun pöytäkirja
Pöytäkirja kannattaa tulostaa aina ottelupäivänä, jotta kaikki rekisteröidyt pelaajat ovat
pelaajaluettelossa.
Kotijoukkue tuo tulostetun pöytäkirjan otteluun ja toimittaa sen ennen ottelun alkua
vierasjoukkueelle ja vierasjoukkue tuo sen ennen ottelun alkua tuomarille. Mikäli ottelun
tulostettu pöytäkirja puuttuu kotijoukkueelta tai kotijoukkue toimittaa liian myöhään
pöytäkirjan vierasjoukkueelle, erotuomarit raportoivat asiasta Visalle.
Pöytäkirjassa on valmiina koti- ja vierasjoukkueen kaikki edustuskelpoiset pelaajat
aakkosjärjestyksessä. Farmisopimuksen tehneillä pelaajilla on F-merkintä nimen edessä.
Pöytäkirjaan tulee valmiina aina ottelunumero, päivämäärä, ottelun alkamisaika, halli, sarja
ja mahdollinen lohko, erotuomareiden nimet, koti- ja vierasjoukkueen nimet sekä
kotijoukkueen kotipelipaidan väri.
Joukkueen vetäjän tai kapteenin vastuulla on tarkistaa ja hyväksyä ennen ottelun alkua
pelaajaluettelo sekä pelinumerot. Puuttuva pelinumero tai pelaajan nimi lisätään käsin
kirjoitettuna. Pöytäkirjaan laitetaan X-merkintä O-sarakkeeseen ennen ottelua niiden
pelaajien kohdalle, jotka osallistuvat otteluun.
Ottelutapahtumat lopputuloksineen kirjataan pöytäkirjaan joko sihteerin tai erotuomarin
toimesta. Ottelun päätyttyä tapahtuu pöytäkirjan hyväksyntä, jonka suorittaa ottelun
erotuomari (t) sekä molempien joukkueiden kapteenit.
Hallivuoro
Joukkueet ovat velvollisia ilmoittamaan Visalle heti saatuaan tietoonsa oman vakio
jäävuoronsa.
Joukkueet, joilla ei ole omaa vuoroa, jäävuorot katsotaan yhdessä Visan kanssa.
Edustusoikeudet
Pelaajasiirrot ovat kirjaamismaksuista vapaita ajalla 01.05.-30.09.
Ajalla 01.10.-30.04. pelaaja voi siirtyä kerran maksutta toiseen seuraan tai joukkueeseen.
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Toisesta siirrosta alkaen kirjaamismaksu on 100 €.
Siirroista pitää molempien joukkueiden toimittaa Visalle sähköpostitse todistus, että siirto
voidaan tehdä.
Pelaajien pitää hoitaa velvollisuudet vanhaa seuraa tai joukkuetta kohtaan ennen siirtoa.
Sakko määrätään esim. ilman lisenssiä pelaamisesta, pelikiellossa olevan pelaajan
pelaamisesta tai väärällä nimellä, ilman lisenssiä tai pelikiellossa pelaamisesta ja sakon
lisäksi joukkue tuomitaan hävinneeksi 10-0.
Pelioikeudet ikämiessarjoissa sekä pörssimaalivahdin käyttö ikämiessarjoissa löytyvät
kilpailusäännöistä pykälistä 21 ja 22.
Tarkemmat lisätiedot edustus- ja pelioikeuksista ja niiden puuttumisesta kilpailusäännöistä
pykälistä 21 ja 22.
Erotuomaritoiminta
Erotuomareilla on ennen kauden alkua koulutustilaisuus sekä kauden aikana
kaksi erillistä koulutustilaisuutta.
Kauden aikana otteluita videoidaan koulutusta varten erotuomareiden kypäräkameroilla.
Erotuomaritarkkailua tehdään kauden aikana.
Mikäli erotuomari ei ole tullut otteluun, velvoitetaan joukkueita pelaaman ottelu siten, että
kummastakin joukkueesta yksi pelaaja valitaan ottelun erotuomariksi ja ottelun lopputulos
hyväksytään. Erotuomarikerhon laskuttama erotuomarikorvaus palautetaan
kotijoukkueelle, ota yhteyttä Visaan.

Erotuomarimäärät sarjoittain:
valiosarja sekä 2.- 5 divisioonat
ik 40 ylempi sarja
ik 40 alempi sarja, ik 50-55 sekä aamusarjat

kaksi tuomaria
kaksi tuomaria
yksi tuomari

Pelisäännöt
Mahdolliset sääntömuutokset tiedotetaan joukkueille ennen kauden alkua elokuussa.
15-0 maalin ero ottelussa
Ottelu lopetetaan, kun ottelun maalieroksi on tullut 15-0.
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Peliajat
Valio, 2. – 5. divisioonissa ja ikämiessarjoissa peliaika on 2 x 30 min juoksevaa aikaa ja
aamusarjassa (työpaikkasarja) peliaika on 2 x 25 min juoksevaa aikaa. Jään varaus
vähintään 1t 15 min kaikissa sarjoissa.
Kaikissa sarjoissa on 2 viimeistä minuutti tehokasta peliaikaa.

Maalivahtipörssi
Pörssiin voi ilmoittautua heti lisenssimaksun suoritettuaan. Maalivahtipörssin
maalivahdeille tulee näkyviin edustusoikeuden lisäksi myös syntymäaika, koska
ikämiesotteluissa pitää myös maalivahdin olla kilpailusääntöjen edellyttämän ikäinen, paitsi
ik 60 sarjassa voi pelata 50-vuotta täyttänyt pörssimaalivahti, ik 55 ja ik 50 sekä ik 45
sarjoissa voi pelata 40-vuotta täyttänyt pörssimaalivahti ja ik 40 sarjassa 35-vuotta
täyttänyt pörssimaalivahti sekä ik 35 sarjassa voi pelata 30-vuotta täyttänyt
pörssimaalivahti.
Mestaruusturnauksen välierä- ja loppuotteluihin pörssimaalivahdin käyttöön pitää saada
aina vastustajan suostumus sekä asia pitää ilmoittaa Visalle sähköpostitse.
Joukkue-, henkilökohtainen- ja käänteisfarmisopimukset
Tarkemmat tiedot sopimuksista ja poikkeuksista kilpailusäännöissä pykälässä 26.

