
HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:n ERILLISÄÄNNÖT PELISÄÄNTÖIHIN  
KAUDELLE 2022-2023 
 
 Nämä erillissäännöt ovat voimassa 01.07.2022-30.06.2023. 
 

2.1 Aloitus 

Ensimmäisen erän aloittaa vierasjoukkue ja toisen kotijoukkue keskipisteestä joukkueiden ollessa omilla 
kenttäpuolillaan eikä keskiviivaa saa ylittää ennen pallon liikkumista. Kun pallo on paikallaan keskipisteellä ja 
vastustajan pelaajat ovat vähintään 5 m päässä pallosta, erotuomari viheltää pelin käyntiin. Heti pallon 
liikahdettua kaikki pelaajat saavat osallistua peliin, myös aloittaja. Aloittaja ei saa koskea palloon ennen kuin 
siihen on koskenut joku toinen pelaaja (kaksoiskosketus).  
 
Aloitusrikkomuksesta tuomitaan vapaalyönti vastustajalle keskipisteestä. Toistuvista rikkeistä aloituksissa, 
erotuomari voi tuomita rikkoneelle pelaajalle 2 min rangaistuksen pelin viivyttämisestä. Jos 
aloitusrikkomuksesta on tuomittu vapaalyönti, saavat pelaajat ylittää keskiviivan ennen lyönnin suoritusta. 
Suoraan aloituksesta tehty maali hyväksytään. 
 

3.2 Kenttäpelaajat 
 
6) Jos pelaaja tarkoituksellisesti pelaa palloa kädellään, päällään, korkealla mailalla tai pysäyttämällä 
pallon yli polvitason kohotetulla luistimella, tuomitaan tästä vapaalyönti. Mikäli pelaaja saavuttaa 
joukkueelleen ratkaisevaa hyötyä pelaamalla palloa kädellään, päällään, korkealla mailalla tai 
pysäyttämällä pallon yli polvitason kohotetulla luistimella tuomitaan 2 min rangaistus tai 
rangaistuskuljetus. 
 
 

5.2 Erotuomaripallo 
 
Satunnaisen pelikeskeytyksen jälkeen, mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty, peliä jatketaan 
erotuomaripallolla paikasta, missä pallo keskeytyksen tapahtuessa oli.  Aloituksessa erotuomari viheltää 
pelin käyntiin, kun pallo on pisteellä ja aloittajat, rintamasuunta vastajoukkueen päätyä kohden, ovat 
erotuomarin kehotuksesta laittaneet mailansa jäähän pallon taakse, niin että pallo jää pelaajien 
mailanlapojen kärkien väliin, ja muut pelaajat ovat vähintään 5 m päässä pallosta. Aloituksessa ollut pelaaja 
saa heti jatkaa pelaamista samoin kuin muutkin kenttäpelaajat. Suoraan erotuomaripallosta tehty maali 
hyväksytään. 
 

 
6.7 Kahden minuutin joukkuerangaistuksen aiheuttavia rikkeitä 

 

Pelitapa 
 

26) Jos pelaaja tarkoituksellisesti pelaa palloa kädellään, päällään, korkealla mailalla tai pysäyttämällä 

pallon yli polvitason kohotetulla luistimella ja saavuttaa joukkueelleen ratkaisevaa hyötyä tuomitaan siitä 
2 min rangaistus  
 

Ratkaisevalla hyödyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa toimimalla sääntöjen vastaisesti 
saavutetaan selkeää etua esim. estetään maalinsaantitilanteen syntyminen. Jos rikkomus 
tapahtui maalinsaantitilanteessa, tuomitaan rangaistuskuljetus ja mahdollinen rangaistus. Jos 
taas muulla kentän osalla, tuomitaan vapaalyönti ja rangaistus. 

 
 


