
 

 
1 

 
HELSINGIN KAUKALOPALLO RY:N KILPAILUSÄÄNNÖT 
KAUDELLE 2022-2023 
 
JOHDANTO 
 
Nämä säännöt ovat voimassa 01.07.2022-30.06.2023 ja näitä sääntöjä 
noudatetaan Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämässä kilpailutoiminnassa. 
 
Muilta osin noudatetaan Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kilpailusääntöjä. 
 
1 § PELI-, KILPAILU- JA KURINPITOSÄÄNNÖT 
 
Helsingin Kaukalopallo ry (HkiKP) valvoo ylimpänä elimenä, että HkiKP:n järjestämässä  
kilpailutoiminnassa noudatetaan yhdistyksen hallituksen vahvistamia peli-, kilpailu- ja kurin-
pitosääntöjä, yhdistyksen hallituksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita sekä reilun pelin 
periaatetta. HkiKP voi antaa kilpailuja koskevia erillismääräyksiä. Kun säännöissä puhutaan 
ajasta ja päivämääristä, merkitsevää on kirje-, tai sähköpostin lähettämispäivämäärää sekä 
pankkileiman päivämäärää. 
 
2 § VIRALLISET KILPAILUT JA OTTELUT 
 
Virallisia kilpailuja järjestää Helsingin Kaukalopallo ry, joka myös vahvistaa kilpailutavan ja 
muut kilpailumääräykset.  
 
3 § OSALLISTUMISOIKEUS KILPAILUIHIN 
 
HkiKP:n järjestämiin kilpailuihin voivat osallistua jäsenjoukkueet, jäsenseurojen alaiset 
joukkueet sekä yhdistysten hyväksymät joukkueet. Kaikkien osallistuvien joukkueiden tulee 
olla suorittanut HkiKP:n jäsenmaksu tai jäsenmaksun suuruinen toimintamaksu sekä 
ilmoittautumismaksu ja osallistumismaksu. 
 
4 § OTTELUIDEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT 
 
HkiKP voi sarjakohtaisesti rajoittaa otteluiden alkamis- ja päättymisaikoja. Mikäli joukkue 
poikkeaa annetuista ajankohdista, sitä voidaan rangaista sakolla. 
 
5 § PELIAIKA 
 
Valiosarjassa ja 2-5-divisionissa sekä ikämiessarjoissa peliaika on 2x30 min. Aamuliigassa 
peliaika on 2x25 min. Em. sarjoissa sovelletaan juoksevaa aikaa. Em. sarjoissa ottelun 
viimeiset kaksi minuuttia pelataan tehokasta peliaikaa.  
Puoliaikojen välinen tauko on enintään 5 min tai kentän kunnostamiseen kulunut aika. 
HkiKP voi tehdä poikkeuksia peliaikoihin. Myös turnausmuotoisissa kilpailuissa tai  
olosuhteiden pakosta HkiKP voi tehdä poikkeuksia peliaikoihin ja erätaukoihin. 
 
6 § JATKOAIKA, RANGAISTUSKULJETUSKILPAILU 
 
Jos ottelun päätyttyä tasan voittaja ratkaistaan pelaamalla jatkoaika ja / tai suorittamalla 
rangaistuskuljetuskilpailu, noudatetaan HkiKP:n peli- ja kilpailusääntöjä sekä kilpailun 
järjestäjän antamia määräyksiä.  
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7 § KESKEYTTÄMINEN 
 
Erotuomareilla on oikeus keskeyttää ottelu, jos he huomaavat, ettei sitä pelata sääntöjen 
ja/tai urheiluhengen mukaisesti sekä olosuhteiden pakosta. Jos rikkomukseen syytön 
joukkue on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kymmenellä maalilla, jää tulos voimaan. 
Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 10-0. 
 
8 § PISTEET 
 
Voittanut joukkue saa kaksi pistettä, hävinnyt nolla pistettä sekä ottelun päättyessä tasan 
kumpikin joukkue saa yhden pisteen, ellei hallitus toisin määrää. Tasapisteiden sattuessa 
ratkaistaan sarjassa järjestys seuraavasti: 1. maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien 
erotus 2. tehtyjen maalien lukumäärä 3. keskinäisten otteluiden tulokset 4. arpa.  
Jos joukkueet päättyvät turnausmuotoisessa kilpailussa tasapisteisiin, ratkaistaan järjestys 
seuraavasti: 1. keskinäinen ottelu 2. maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus  
3. tehtyjen maalien lukumäärä 4. arpa. Jälkimmäistä menetelmää voidaan järjestyksen 
määräämiseksi käyttää myös karsintakilpailuissa HkiKP:n päätöksellä. Poikkeus: mikäli 
kolme (3) tai useampia joukkueita päätyy tasapisteisiin ratkaistaan järjestys seuraavasti:  
1. keskinäisten otteluiden pisteet 2. keskinäisten otteluiden maaliero 3. kaikkien otteluiden 
maaliero 4. kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä 5. arpa. 
 
9 § UUSINTAOTTELU 
 
HkiKP voi määrätä pelattavaksi uusintaottelun hyväksytyn vastalauseen jälkeen. Kaksin- 
kertaisessa sarjassa asianomaiset seurat tai joukkueet saavat keskenään sopia uusintaot-
telun paikasta. Elleivät seurat tai joukkueet voi siitä sopia eivätkä suostu myöskään 
pelipaikan arpomiseen, on ottelu pelattava HkiKP:n määräämällä puolueettomalla kentällä.  
Yksinkertaisessa-, kolmen-, neljän-, tai viidenkertaisessa sarjassa sekä CUP - kilpailussa 
pelataan uusintaottelu, mikäli mahdollista, aikaisemmassa ottelussa vierailleen joukkueen  
kotipaikkakunnalla, ellei se ole mahdollista, niin HkiKP määrää ottelun pelattavaksi 
puolueettomalla kentällä. 
 
10 § EROTUOMARI 
 
Erotuomariksi pyrkivän on suoritettava HkiKP:n ja Helsingin Kaukalopalloerotuomarit ry:n 
määräämät erotuomarikurssit ja oltava jäsenenä erotuomarikerhossa sekä maksettava 
HkiKP:lle tuomarilisenssi. Erotuomarin toimivaltuutena on erotuomarikortti.  
Erotuomari on vastuussa toiminnastaan ensisijaisesti Helsingin Kaukalopalloerotuomarit 
ry:lle. Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomarina, maalituomarina tai ottelu-
sihteerinä HkiKP:n määräyksien mukaisesti. Erotuomari saa toimia muussa kuin HkiKP:n 
järjestämässä ottelussa. Erotuomarin tulee huolellisesti tarkastaa ottelun pöytäkirja, tarkis-
taa joukkueenjohtajilta, haluavatko he tehdä ottelusta vastalauseen ja onko ottelussa  
loukkaantuneita pelaajia ja allekirjoittaa pöytäkirja sen jälkeen, kun joukkueenjohtajat ovat 
sen ensin allekirjoituksillaan hyväksyneet. 
 
11 § OTTELUSIHTEERI 
 
Valiosarjan otteluissa suositellaan ottelusihteerin käyttämistä. Sihteerien lukumäärän  
määrittää HkiKP vuosittain sarjakohtaisesti. Muista virallisista kilpailuista ja sarjoista HkiKP 
antaa ottelusihteeriä koskevan erillismääräyksen. Ottelusihteeri ei ole velvollinen  
hankkimaan HkiKP lisenssiä tai tapaturmavakuutusta, mutta mahdollisen tapaturman 
sattuessa on kotijoukkue vastuussa seurauksista. 
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12 § OTTELUILMOITUKSET 
 
Mikäli alkamisaika poikkeaa hyväksytystä sarjaohjelman kellonajasta tai päivämäärästä, 
joukkueen on ilmoitettava vastustajalle ja erotuomareille ottelun uusi alkamisaika vähintään 
1 vrk ennen ottelun alkua. Ilmoituksen laiminlyönnistä on raportoitava HkiKP:lle. 
Vastaavasti, jos HkiKP:n toimesta ottelun alkamisaika poikkeaa hyväksytystä 
sarjaohjelmasta, on HkiKP velvollinen ensi tilassa ilmoittamaan siitä ottelun joukkueille ja 
erotuomareille. 
 
13 § OTTELUN TOIMIHENKILÖT (EROTUOMARIT, TOIMITSIJAT) 
 
Kaikissa virallisissa otteluissa on käytettävä HkiKP:n ja Helsingin Kaukalopalloerotuomarit 
ry:n hyväksymiä erotuomareita ellei toisin ole määrätty. Erotuomarit ja maalituomarit eivät 
periaatteessa saa olla kummankaan ottelevan seuran tai joukkueen jäseniä. Erotuomarin 
on saavuttava riittävän ajoissa ottelupaikalle tarpeellisia tarkastustoimenpiteitä varten.  
Erotuomari on velvollinen huolehtimaan, että ottelusta täytetään HkiKP:n hyväksymä  
ottelupöytäkirja sekä lähettämään sen HkiKP:n toimistoon tai ottamalla kuva pöytäkirjasta ja 
lähettämällä se sähköpostitse ottelua seuraavan kahden vuorokauden sisällä. Jollei 
erotuomari ottelun alkamishetkellä ole paikalla, voivat otteluun osallistuvat seurat tai 
joukkueet valita erotuomariksi jonkun sopivaksi katsomansa henkilön. Tästä valinnasta ei 
voida tehdä vastalausetta. Kotijoukkueen on tehtävä ilmoitus erotuomarin poisjäämisestä 
HkiKP:lle sekä lähetettävä ottelupöytäkirja HkiKP:lle ottelua seuraavana päivänä. 
Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista Helsingin Kaukalopalloerotuoma-
rit ry:n määräämällä tavalla. Ellei toisin ole sovittu, on kotijoukkue vastuussa ottelu- 
sihteeri(e)n hankkimisesta. Ottelun toimihenkilöiden lukumäärästä ja toiminnasta ottelun 
yhteydessä on laadittu erillisohjeet, joita on noudatettava. 
 
 
14 § VARUSTEET 
 
Kaikissa otteluissa käytetään pelisääntöjen mukaisia palloja ja muita varusteita sekä nouda-
tetaan kaikilta osin pelisääntöjen asettamia määräyksiä varusteista. Naisten 
sekä B-nuorten ja sitä nuorempien on käytettävä lisäksi kokokasvosuojusta. Virallisissa  
otteluissa on pelipaitojen selässä sekä molemmissa hihoissa tai kypärän sivuilla oltava 
selvästi erottuvat numerot. Joukkueen kapteenilla on oltava selvästi erottuva nauha 
vasemmassa käsivarressaan tai vaihtoehtoisesti C tai K -kirjain rinnassaan. Jos kahdella 
kilpailevalla joukkueella on erehdyttävästi samanväriset tai -kaltaiset peliasut, pelaa koti-
joukkue omassa peliasussaan. Turnauksissa otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue pelaa 
omassa peliasussaan. Vierailevan joukkueen on etukäteen varmistauduttava kotijoukkueen 
peliasusta. 
 
15 § OTTELUPÖYTÄKIRJA 
 
Kaikissa virallisissa otteluissa pöytäkirja tulostetaan HkiKP:n tulospalvelun nettisivuilta, ellei 
toisin ole määrätty. Kotijoukkue huolehtii ottelun pöytäkirjasta ja vie sen vierasjoukkueelle 
hyvissä ajoin ennen ottelun alkua ja vierasjoukkue toimittaa pöytäkirjan ottelusihteerille tai 
erotuomarille. Ottelupöytäkirja on täytettävä kaikilta osin tarkasti HkiKP:n antamien ohjeiden 
mukaisesti. Pöytäkirjan pelaajaluettelo on vahvistettava ennen ottelua molempien  
joukkueiden edustajien nimikirjoituksilla. Erotuomarit ja joukkueen edustajat vahvistavat  
ottelupöytäkirjan ottelun jälkeen allekirjoituksillaan. Sääntöjen vaatimat erotuomariraportit 
on lähetettävä HkiKP:lle ottelupöytäkirjan yhteydessä. 
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16 § OTTELUN JÄRJESTÄMINEN 
 
Tupakointi ja nuuskan käyttö pelaaja- ja toimitsija-aitioissa on kielletty. HkiKP:n 
järjestämissä sarjoissa on ottelut pelattava jäähallissa ja joukkueille on taattava verryttely- 
aikaa jäällä kenttävuorojen sallimissa puitteissa, kuitenkin vähintään 3 minuuttia ennen 
ottelun alkua (suositus 5 min). 
 
17 § LUOVUTUKSET 
 
HkiKP:n järjestämissä sarjoissa ei saa luovuttaa. Turnausmuotoisessa kilpailussa luovutuk-
sesta voidaan joukkuetta rangaista sakolla ja kilpailukiellolla. Sarjamuotoisessa kilpailussa 
luovuttanut joukkue voidaan sulkea sarjasta ja se voidaan velvoittaa korvaamaan aiheutta-
mansa taloudelliset menetykset. Luovuttamisesta seuraa aina sakko.  
Joukkueen, joka luopuu sarjasta tai suljetaan siitä pois, ko. sarjassa pelaamat ottelut 
mitätöidään. HkiKP:n järjestämissä kilpailuissa kilpailun keskeyttäneen, ottelun luovutta-
neen tai sarjasta muusta syystä suljetun joukkueen on aloitettava pelaaminen alimmasta tai 
muusta HkiKP:n määräämästä alemmasta sarjasta. Joukkue voi pudota suoraan alempaan 
sarjaan ilman karsintasarjaa. Mikäli joukkueessa ei ottelun alkamishetkellä ole pelisääntö-
jen edellyttämää vähintä pelaajamäärää tai mikäli joukkueen pelikelpoisten pelaajien määrä 
kesken ottelun putoaa alle pelisääntöjen edellyttämän minimin, tuomitaan joukkue 
hävinneeksi 10 - 0 (jos vastapuoli johtaa ottelua vähintään kymmenellä maalilla, tulos jää 
voimaan) ja sille voidaan määrätä sakko. Joukkuetta kohdanneesta "force majeure"-
esteestä on viipymättä ilmoitettava erotuomareille ja vastustajalle sekä HkiKP:lle. 
 
18 § NOUSU- TAI PUTOAMISKARSINNASTA KIELTÄYTYMINEN 
 
Jatkopeleistä (play off) tai nousukarsintasarjasta kieltäytymistä tai siinä luovuttamista ei 
tulkita kilpailun keskeyttämiseksi. Kieltäytyminen tapahtuu kirjallisesti HkiKP:n ohjeiden 
mukaan. 
 
19 § OTTELUSIIRROT 
 
HkiKP:n määräämiä ottelupäiviä ei saa siirtää ilman HkiKP:n lupaa. Siirtoon voi saada 
HkiKP:ltä luvan, kun vastustajan kanssa on kirjallisesti sovittu uudesta pelipäivästä  
(kts 12 § Otteluilmoitukset). Mikäli sopimusta ei synny, HkiKP määrää uuden ottelu 
ajankohdan. Kirjallisen sopimuksen allekirjoittajina toimivat henkilöt, joilla on seuran tai 
joukkueen nimenkirjoitusoikeus. Rikkoja maksaa vastapuolen kustannukset kuitteja 
vastaan. Jos vastajoukkue laskuttaa matkakuluja omien autojen käytöstä, noudatetaan 
valtion taksoja. Laiminlyönneistä HkiKP rankaisee sääntöjen edellyttämällä tavalla. 
Joukkue, joka haluaa siirtää ottelunsa, eikä itse informoi asiasta vastustajaa, erotuomareita 
sekä HkiKP:tä ja ottelupaikan kentänhoitajaa vaan antaa nämä tehtävät HkiKp:n hoidetta-
viksi, on maksettava ottelusiirtomaksu. Joukkue on velvollinen pyydettäessä hankkimaan 
kirjallisen todistuksen asianomaiselta taholta mikäli ottelusiirto johtuu joukkueesta riippu-
mattomista kentän varauksissa tapahtuneista muutoksista. 
 
20 § SÄÄOLOSUHTEISTA, JÄÄN KUNNOSTA TAI MUUSTA ERITYISESTÄ SYYSTÄ  
JOHTUVA OTTELUN PERUUTTAMINEN 
 
Jos pelikelpoista jäätä ei ole määrättynä ottelupäivänä ja siitä on saanut ilmoituksen HkiKP 
tai kotijoukkue, on siitä heti ilmoitettava HkiKP:n toimesta joukkueille ja erotuomareille, koti-
joukkueen toimesta HkiKP:lle ja vierailevalle joukkueelle sekä erotuomareille, kuitenkin  
viimeistään tuntia (1) tuntia ennen ilmoitettua ottelun alkamisaikaa.  
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Mikäli HkiKP rikkoo em. ilmoitusvelvollisuutta, HkiKP vastaa uuden ottelupäivän jääkustan-
nuksista sekä erotuomarikorvauksista (palkkio ja km-kulut). Mikäli kotijoukkue rikkoo  
ilmoitusvelvollisuutta, kotijoukkue vastaa uuden ottelupäivän jääkustannuksista ja 
erotuomareille km-kulut. 
 
Mikäli jäänkunto todetaan pelikelvottomaksi vasta ottelupaikalla, ottelun erotuomari (t) 
päättävät ottelun peruuttamisesta ja raportoivat viimeistään seuraavana päivänä HkiKP:tä.  
HkiKP ei vastaa em. asian johdosta uuden ottelupäivän jääkustannuksista ja erotuomarei-
den korvauksista (palkkio ja km-kulut). Kotijoukkue vastaa uuden ottelupäivän jääkustan-
nuksista ja erotuomareiden korvauksista (palkkio ja km-kulut). 
 

Jäähallin sisällä mitattuna pakkasraja on -25 C. Olosuhteiden niin vaatiessa voidaan  
ottelussa pitää ylimääräisiä taukoja mikäli joukkueet näin yhteisesti sopivat ennen ottelun 
alkua ja ottelulle varattu jääaika sen sallii. Ottelun pelaamisesta tekee lopullisen päätöksen 
ottelun erotuomarit ottelupaikalla. HkiKP ei vastaa peruuttamisesta aiheutuneista kuluista 
tai vahingoista.  
 
21 § EDUSTUS- JA PELIOIKEUS  
 
Uudella pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla ei edellisellä kaudella ole ollut pelaaja- 
lisenssiä. 
 
Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä joukkuetta virallisessa  
ottelussa. Jokainen seura tai joukkue vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus. 
 
Pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana otteluun. Jokainen seura 
tai joukkue vastaa siitä, että sen joukkueiden pelaajilla on otteluissa pelioikeus. 
 
Pelaajalisenssillä tarkoitetaan pelaajan ja HkiKP:n välistä sopimusta siitä, että pelaajalla on 
näiden sääntöjen mukaisesti oikeus osallistua HkiKP:n järjestämiin kilpailuihin. 
Lunastamalla pelaajalisenssin ja allekirjoittamalla sen pelaaja sitoutuu noudattamaan 
kaikkia HkiKP:n voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. 
 
Pelaajalla on edustusoikeus, kun: 1. hänellä on voimassa oleva pelaajalisenssi 2. hän ei ole 
peli- tai kilpailukiellossa 3. hänen siirryttyään toisesta joukkueesta siirto on tapahtunut  
sääntöjen mukaisesti. 
 
Pelaajalla on pelioikeus, kun: 1. hänellä on sääntöjen mukainen edustusoikeus 2. hänet on 
merkitty ottelupöytäkirjaan 3. hän kykenee ottelun yhteydessä HkiKP:n edustajan 
pyynnöstä esittämään voimassa olevan pelaajalisenssin maksetuksi ja todistamaan  
henkilöllisyytensä. 
 
Uuden pelaajan edustusoikeus kirjautuu seuraan tai joukkueeseen, johon hänestä 
maksetaan lisenssi ja hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan. Uusia pelaajia voidaan kauden 
aikana kirjata 30.04. klo 24.00 asti.  
Siirtyvän pelaajan edustusoikeus on siinä joukkueessa, johon hänestä on tehty sääntöjen 
mukainen siirto.  
 
Jos kauden aikana halutaan siirtää pelaajan pelioikeus toiseen saman seuran 
joukkueeseen on tehtävä normaali edustusoikeuden siirto. 
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Pelaaja saa edustaa HkiKP:n kilpailuissa samanaikaisesti vain yhtä joukkuetta miesten 
sarjoissa, koskien valiosarjaa sekä I-V-divisionia, tämä ei koske työpaikka- eikä 
ikämiessarjoja.  
 
Välierä- ja loppuotteluihin mestaruusturnauksessa pörssimaalivahdin käyttämiseen pitää 
saada vastajoukkueen suostumus sekä siitä pitää informoida Helsingin Kaukalopalloa. 
 
Pelioikeudet ikämiessarjoissa kaudella 2022-2023: 
 
ikämiehet 35 v sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v.1988 
ikämiehet 40 v. sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v. 1983 
ikämiehet 45 v. sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v. 1978 
ikämiehet 50 v. sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v. 1973 
ikämiehet 55 v. sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v. 1968 
ikämiehet 60 v. sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v. 1963 
ikämiehet 65 v. sarjassa, syntymävuosi pitää olla vähintään v. 1957 
 
Ikämiesten sarjassa 35 v., saa pelata pörssimaalivahtina 30 v. 
Ikämiesten sarjassa 40 v., saa pelata pörssimaalivahtina 35 v. 
Ikämiesten sarjassa 45-50 v., saa pelata maalivahtina ja pörssimaalivahtina 40 v. 
Ikämiesten sarjassa 55 v., saa pelata maalivahtina 50 v. ja pörssimaalivahti 40 v. 
Ikämiesten sarjassa 60 v., saa pelata maalivahtina 55 v. ja pörssimaalivahtina 50 v. 
 
Pelaaja ei saa pelata saman ikämiessarjan kahdessa eri sarjassa, tarkoittaen esim. 
ylempi- ja alempisarja. 
 
22 § EDUSTUS- TAI PELIOIKEUDEN PUUTTUMINEN  
 
Jos joukkue on käyttänyt ottelussa edustus- tai pelioikeutta vailla olevaa pelaajaa ja tästä 
ottelusta tehdään vastalause tai HkiKP havaitsee rikkeen, joukkue tuomitaan hävinneeksi. 
Jos rikkomukseen syytön joukkue on voittanut ottelun vähintään kymmenellä maalilla, jää 
saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 10-0. Lisäksi  
joukkuetta rangaistaan 100 € sakolla. 
 
Väärällä nimellä pelanneelle pelaajalle tuomitaan määräaikainen pelikielto siten, että jos 
rikkomus tapahtuu ajalla 01.01.-31.07., pelikielto on sen kalenterivuoden loppuun (31.12.). 
Jos rikkomus tapahtuu ajalla 01.08.-31.12., pelikielto on sen pelikauden loppuun (31.07.) 
saakka. 
 
Jos pelaajalla ei ole pelaajalisenssiä maksettuna ennen ottelua HkiKP:lle, mutta  
pelaajalisenssi on maksettu toisen järjestävän organisaation (yhdistys, liitto, tms.), niin  
pelaajan katsotaan olevan kyseisessä ottelussa edustuskelvoton. Tästä seuraa yhden (1) 
ottelun pelikielto samaan sarjaan kuuluvissa otteluissa sekä 50 € sakko. Vastaavasti, jos 
pelaajalla ei ole maksettua pelaajalisenssiä HkiKP:lle eikä myöskään toisen järjestävän  
organisaation (yhdistys, liitto, tms.), niin tästä seuraa kahden (2) ottelun pelikielto samaan 
sarjaan kuuluvissa otteluissa sekä 100 € sakko. 
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23 § SIIRTO  
       
Pelaajasiirrot ovat kirjaamismaksuista vapaita ajalla 01.05. - 31.08. Ajalla 01.09.- 30.04.  
pelaaja voi kerran siirtyä maksutta toiseen seuraan tai joukkueeseen, seuraavista siirroista 
on suoritettava HkiKP:n määräämä kirjaamismaksu. Kaikista pelaajasiirroista on molempien 
joukkueiden toimitettava sähköpostitse edustustodistus siirron hyväksymisestä HkiKP:lle tai 
käyttämällä HkiKP:n virallista lomaketta. 
Pelaajan edustusoikeus siirtyy toiseen joukkueeseen, kun pelaajan edellinen ottelu  
vanhassa seurassa tai joukkueessa on ollut eri vuorokauden puolella, kun tarvittava  
kirjaamismaksu on suoritettu ja edustustodistus on toimitettu HkiKP:lle. Näihin aikarajoihin 
voi kirjallisesti anoa muutosta HkiKP:ltä. Pelaajan on saatava vanhalta seuralta tai  
joukkueelta allekirjoitus siirtoon viikon kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty. Jos pelaajan 
vanhaa seuraa tai joukkuetta ei enää ole olemassa tai siirtyminen on muista syistä  
mahdotonta, HkiKP voi hyväksyä ja vahvistaa siirron. Mikäli pelaajalla ei ole edellisen  
pelikauden aikana ollut HkiKP:n pelaajalisenssiä, hän voi vapaasti siirtyä haluamaansa 
uuteen seuraan tai joukkueeseen. Siirto tulee kuitenkin kirjata edustusoikeuden muutos- 
lomakkeella tai sähköpostitse HkiKP:lle. Pelaaja luokitellaan uudeksi pelaajaksi. Hänen 
edustusoikeutensa tulee siihen seuraan tai joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen  
virallisen ottelun ja hänelle on voimassa oleva pelaajalisenssi. Jos seuralla tai joukkueella 
on pelaajan kanssa voimassa oleva sopimus tai siirtoa pyydetään varsinaisen siirtoajan  
jälkeen, ei seura tai joukkue ole velvollinen allekirjoittamaan siirtoa. Mikäli pelaajasopimusta 
ei ole tehty, on vanhan seuran tai joukkueen allekirjoitettava siirto vaikka pelaaja ei  
olisikaan palauttanut seuran tai joukkueen hänen käyttöönsä antamia peli-, harjoitus- tai 
muita varusteita tai täyttänyt taloudellisia velvoitteitaan seuraa kohtaan. Kun vanhaan seu-
raan ja/tai joukkueeseen on velvoitteet hoidettu, voidaan siirto hyväksyä. HkiKP suosittelee, 
että seura tai joukkue tekee pelaajasopimuksen kaikkien pelaajiensa kanssa omien oikeuk-
siensa takaamiseksi. 
 
 
24 § LISENSSI 
 
Kaikki pelaajat ja erotuomarit on rekisteröitävä. Heillä on oltava HkiKP:n lisenssi  
maksettuna ennen ensimmäistä ottelua. Lisenssin lunastanut henkilö sitoutuu 
noudattamaan HkiKP:n sääntöjä sekä peli-, kilpailu- ja kurinpitosääntöjä.   
 
Lisenssimaksun suuruuden määrittää HkiKP kausikohtaisesti. HkiKP suosittelee, että 
lisenssi ja siihen liittyvä tapaturmavakuutus otetaan kaikille pelaajille heti harjoituskauden 
alkaessa, mutta kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen ensimmäistä ottelua. 
Jos pelaaja siirtyy seurasta tai joukkueesta toiseen kauden aikana ei lisenssiä tarvitse ottaa 
uudelleen. 
 
25 § VAKUUTUS 
 
HkiKP:n järjestämissä sarjoissa vakuutus on vapaaehtoinen. HkiKP suosittelee  
vakuutuksen ottamista. 
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26 § FARMISOPIMUKSET (JOUKKUE- JA HENKILÖKOHTAINEN) 
VALIOSARJASSA JA DIVISIOONA SARJOISSA 
 
Henkilökohtainen farmisopimus 
 
Pelaaja voi tehdä henkilökohtaisen farmisopimuksen kahden eri joukkueen kesken, milloin 
vain kauden aikana ja se on voimassa 30.06 saakka, hyväksymismaksu on 40 euroa. 
Farmisopimus on voimassa, kun hyväksymismaksu on maksettu HkiKP:lle.  
 
Jotta farmisopimus voidaan tehdä ja hyväksyä, saa olla enintään yksi sarja taso ero 
joukkueiden välillä koko kauden aikana.  
 
Saman sarjan kahden eri joukkueen välillä ei voi tehdä henkilökohtaista farmisopimusta. 
 
Joukkuefarmisopimus 
 
Kahden joukkueen keskinäisellä kausikohtaisella farmisopimuksella voidaan pelaajia siirtää 
joukkueesta toiseen ilman siirtomaksua ja edustusoikeuden muutosta. 
 
Jotta farmisopimus voidaan tehdä ja hyväksyä, saa olla enintään yksi sarja taso ero 
joukkueiden välillä koko kauden aikana.  
 
Farmisopimusta ei voida tehdä samassa sarjatasossa pelaavien joukkueiden kesken. 
 
Sopimus on voimassa, kun hyväksymismaksu on maksettu ja sopimukseen kuuluvien 
pelaajien nimet on toimitettu sähköpostitse HkiKP:lle. 
 
Jos sopimus tehdään kokokaudeksi, se on voimassa 01.07.2022-30.06.2023, 
hyväksymismaksu on 80 euroa.  
 
Jos sopimus tehdään syys- tai kevätkaudeksi hyväksymismaksu on 40 euroa.  
Syyskausi on voimassa 01.07.-31.12.2022 ja kevätkausi 01.01.-30.06.2023. 
 
Sopimuksesta on ilmettävä niiden pelaajien nimet, joita sopimus koskee. Nimiä ei voi  
kauden aikana lisätä eikä poistaa. Sopimus voi kattaa korkeintaan 8 pelaajaa/joukkue.  
 
Pelaajien siirtymisistä farmisopimuksen puitteissa joukkueiden välillä ei tarvitse tehdä  
erillistä ilmoitusta HkiKP:lle.  
 
Sopimus pelaajaluetteloineen on aina oltava esitettävissä molempien sopimuksen alaisten 
joukkueiden otteluissa.  
 
Sarjataso erot henkilökohtaisessa ja joukkuefarmisopimuksessa 
 
Henkilökohtainen ja joukkuefarmisopimus voidaan tehdä hyväksyttävästi seuraavien 
sarjojen kesken: 
 
valiosarja – 2 div.       
2 div. – 3 div.        
3 div. – 4 div.       
4 div. – 5 div. 
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Henkilökohtainen käänteisfarmisopimus 
 
Henkilökohtainen käänteisfarmisopimus eroaa normaalista henkilökohtaisesta farmi- 
sopimuksesta siten, ettei siinä ole rajoitusta sarjatason erosta. 
 
Käänteisfarmisopimuksen tarkoituksena on vahvistaa esim. valiosarjan tai 2-divisioonan 
joukkueita alemmissa divisioonissa olevilla pelaajilla ja siten parantaa niiden kilpailukykyä 
ylemmissä sarjoissa. 
 
Pelaaja voi tehdä henkilökohtaisen käänteisfarmisopimuksen kahden eri joukkueen kesken, 
milloin vain kauden aikana ja se on voimassa 30.06. saakka, hyväksymismaksu on  
40 euroa. Sopimus on voimassa, kun hyväksymismaksu on maksettu HkiKP:lle. 
 
Pelaajalla on oikeus tehdä sopimus, jos hänen oma joukkueensa on pelikaudella  
2022-2023 esim. 5 divisioonassa ja sopimuksen mukainen toinen joukkue on esim.  
valiosarjassa tai 2-divisioonassa.  
 
Nykyinen ja kaksi edellistä kautta otetaan huomioon määriteltäessä pelaajan sarjatasoa 
käänteisfarmisopimuksessa. Jos pelaaja on pelikaudella 2020-2021 tai 2021-2022 rekiste-
röitynyt pelaajaksi esim. valiosarjaan tai 2. divisioonaan, tällöin hänellä ei ole oikeutta tehdä 
sopimusta ja pelata esim. 5 divisioonassa sekä valiosarjassa tai 2-divisioonassa.  
Tässä esimerkissä hänen katsotaan kuuluvan pelaajaksi vain esim. valiosarjassa tai 
2-divisioonassa ja häneen sovelletaan normaalin farmisopimus säännöstöä sarjataso 
eroineen. 
 
Kausilla 2020-2021 ja 2021-2022 henkilökohtaisessa käänteisfarmisopimus kokeilussa  
mukana olleet pelaajat eivät menetä oikeutta tehdä vastaavaa sopimusta myös kaudelle  
2022-2023. Tämä poikkeussääntö on voimassa enää kaudella 2022-2023, jos em. kausi 
saadaan kilpailutoiminnallisesti toteutettua normaalisti, ilman esim. koronan aiheuttamia 
rajoitustoimenpiteitä. 
 
Jos Helsingin Kaukalopallo ry:n toimihenkilö tai kurinpitäjä epäilee, että käänteisfarmi- 
sopimusta on käytetty vilpillisesti tai on haluttu harhauttaa tarkoituksellisesti Helsingin 
Kaukalopallo ry:tä, sopimuksen rikkomisen käsittelee Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpito-
valiokunta. Helsingin Kaukalopallo ry:n toimihenkilö tai kurinpitäjä vie asian käsittelyn  
kurinpitovaliokunnalle. 
 
Sopimuksen rikkomisesta rangaistaan pelaajaa vuoden kilpailu- ja tai toimintakiellolla sekä 
hänen edustamaansa seuraa/joukkuetta 500,00 € sakolla. 
       
 
27 & MAALIVAHTIPÖRSSI 
 
Pörssiin voi ilmoittautua heti lisenssimaksun suoritettuaan. Maalivahtipörssin maalivahdeille 
tulee näkyviin edustusoikeuden lisäksi myös syntymäaika, koska ikämiesotteluissa pitää  
olla myös maalivahdin kilpailusääntöjen edellyttämän ikäinen, paitsi ik 60 sarjassa voi  
pelata 50-vuotta täyttänyt pörssimaalivahti ja 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. 
Välierä- ja loppuotteluihin pörssimaalivahdin käyttöön pitää saada aina vastustajan 
suostumus sekä pitää tehdä ilmoitus HkiKP:lle. 
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28 § PELAAJAN JOUKKUE 
 
Pelaajan edustusoikeus on seuransa siinä joukkueessa, missä hänellä on hyväksyttävä 
edustustodistus. Ikämiesten otteluissa voi pelaaja pelata ikänsä edellyttämässä luokassa, 
vaikka hänet olisikin luetteloitu johonkin toiseen seuran joukkueeseen. Pelaajan katsotaan 
pelanneen ottelun, jos hän on pelannut ottelun kokonaan tai osittain. Miesten kilpailut  
kaikilla sarjatasoilla ovat ns. avoimia kilpailuja.  
 
29 § VASTALAUSEET 
 
Kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksista tai muista otteluun liittyvistä  
erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun 
osapuolilla. Vastalause osoitetaan asianomaiselle HkiKP:n kurinpitoelimelle (kurinpitäjä tai 
kurinpitovaliokunta). 
Vastalause ottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava erotuomarille  
viiden (5) minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalauseesta on tehtävä  
merkintä pöytäkirjaan ennen sen allekirjoittamista. Mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta  
käsitellä. Olosuhteista tehty vastalause on ilmoitettava erotuomarille ja merkittävä 
pöytäkirjaan ennen ottelun alkua. 
Vastalauseen tekijän on suoritettava vastalausemaksu viimeistään vastalauseen pöytäkir-
jaan merkitsemisestä seuraavana arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun vastalause 
on merkitty pöytäkirjaan. Vastalausemaksun suuruus on 100 €, joka palautetaan mikäli  
vastalause hyväksytään. Vastalausemaksua ei palauteta silloin, kun vastalause hylätään tai 
jätetään käsittelemättä. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole maksettu. 
Pöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena ottelun järjestä-
jälle HkiKP:lle viimeistään kolmantena ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä ja 
siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. 
Edustusoikeutta koskevaa vastalausetta ei tarvitse merkitä pöytäkirjaan, mutta se on 
toimitettava ottelun järjestäjälle HkiKP:lle viimeistään viidentenä ottelun jälkeisenä  
arkipäivänä klo 16.00 mennessä ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalause- 
maksusta. Myöhässä tai puutteellisena saapunutta vastalausetta ei käsitellä. 
 
30 § VASTALAUSERATKAISUT 
 
HkiKP:n kurinpidosta vastaava elin voi vastalauseen perusteella määrätä vastalauseen 
tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin ottelun tulos on 10-0. Mikäli voittaneen joukkueen 
tekemä vastalause hyväksytään ja joukkue on voittanut ottelun vähintään kymmenellä  
maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Kurinpidosta vastaava elin voi määrätä myös ottelun 
pelattavaksi uudelleen tai hyväksyä hävinneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti loppu-
tuloksen voimaan. Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitäjän ratkaisusta voi valittaa Helsingin 
Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnalle. Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan 
ratkaisusta voi valittaa Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitovaliokunnalle. 
 
Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätös on lopullinen yhdistyksen osalta. 
Valituksesta on maksettava sama maksu kuin vastalauseesta ja valitukseen on liitettävä to-
site suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksun palauttamisessa menetellään samoin kuin 
vastalausemaksun palauttamisessa. Turnauksissa vastalauseet käsittelee kilpailun jyry eikä 
sen päätöksistä voi valittaa. 
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31 § SIIRRETTYYN JA UUSINTA-OTTELUUN OIKEUTETUT PELAAJAT 
 
Siirrettyyn tai uusintaotteluun eivät saa osallistua sellaiset pelaajat, jotka alkuperäisenä 
ottelupäivänä eivät ole olleet edustuskelpoisia tai ovat olleet peli,- kilpailu- tai toiminta-
kiellossa. 
 
32 § EPÄURHEILIJAMAINEN KÄYTÖS 
 
Mikäli pelaaja, joukkueen johtohenkilö, erotuomari tai muu virallisessa asemassa oleva  
toimitsija käyttäytyy väkivaltaisesti, käyttää törkeää kieltä, arvostelee muita epäasiallisesti 
tai esiintyy julkisesti häiritsevästi alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena tai 
rikkoo antidopingsäännöstöä, voidaan häntä rangaista HkiKP:n kurinpitosääntöjen  
mukaisesti. 
 
33 § EETTINEN OHJEISTUS 
 
33.1 Yleiset määräykset 
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. 
 
33.2 Antidopingmääräykset 
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämässä kilpailutoiminnassa noudatetaan voimassa 
olevaa Suomen Kaukalopalloliitto (SKPL) ry:n antidopingmääräyksiä, jotka on kerrottu 
SKPL:n säännöissä 6 §:ssä. 
 
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämään kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja 
urheilijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin SKPL:n 
antidopingsäännöstöihin. 
 
Kaikki Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämään kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja 
kilpailuluvan lunastaneet urheilijat kuuluvat dopingtestauksen piiriin kilpailuissa ja kilpailujen 
ulkopuolella. 
 
Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa 
antidopingsäännöstöissä.  
 
Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:  

- urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai 
merkkiainetta 

- kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys 
- dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen 
- olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti 
- dopingvalvonnan manipulointi ja manipuloinnin yritys 
- kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito 
- minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen 

yritys 
- minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai 

luovuttamisen yritys urheilijalle kilpailun aikana, tai kilpailun ulkopuolella minkä 
tahansa kilpailun ulkopuolella kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän 
luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle 

- osasyyllisyys 
- kielletty yhteistoiminta 
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-  
 
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena: 

- kilpailutuloksen hylkääminen 
- sarjapisteiden menetys 
- sarjasta sulkeminen 
- urheilun toimintakielto 
- taloudelliset seuraamuksia 
- kirjallinen varoitus. 

 
Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan 
dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon urheiluseuralleen ja kansalliselle liitolle sekä 
kansainväliselle liitolle. 

 
33.3 Sukupuolinen häirintä 
Kaikki Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämään kilpailutoimintaan osallistuvat toimihenkilöt 
– mukaan lukien valmentajat, huoltajat ja pelaajat – sitoutuvat toimimaan siten, ettei 
toimintaa tai käyttäytymistä voida tulkita sukupuoliseksi tai seksuaaliseksi häirinnäksi. 
Lisäksi jokaisen on toimittava siten, että oma toiminta ja esimerkki edistävät sukupuolisen ja 
seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä. 
 
33.4 Taloushallinto - verotus 
Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämään kilpailutoimintaan osallistuva urheiluseura sitoutuu 
hoitamaan taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Seuraa / joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden 
verotukseen liittyvät velvoitteensa, rangaistaan Suomen Kaukalopalloliitto ry:n 
kurinpitosäännön mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään 
yhdeksi kilpailukaudeksi.  
 
Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitosäännön 
määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. 
 
33.5 Sosiaaliturva 
Jos urheilijan ja urheiluseuran välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta 
kalenterivuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden 
eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn 
euromäärän (luontoisetuineen), seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja 
tapaturmaturva edellä mainitun asetuksen mukaisesti. 
 
Jos seura ei ole järjestänyt urheilijalle edellä mainittua vakuutusta, seurajohdon 
vastuuhenkilöt asetetaan Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitosäännön mukaiseen 
toimitsijakieltoon. Kilpailusta, johon urheilija on osallistunut, päätetään Suomen Kaukalo- 
palloliitto ry:n kilpailusääntöjen mukaan, eikä seura voi käyttää urheilijaa edustustehtävissä. 
 
33.6 Seuran konkurssi 
Kilpailun järjestäjä päättää sarjapaikoista Kilpailusääntöjen mukaan. 
 
Pelaajat ovat pääsääntöisesti vapaat siirtymään muihin seuroihin työsopimuslain 
määräykset huomioon ottaen. 
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Uusi seura voi Suomen Kaukalopalloliitto ry:n liittohallituksen päätöksellä jatkaa entisen 
seuran paikalla vain ehdolla, että se hoitaa entisen seuran ja sen taustayhteisön 
urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. 
 
Konkurssipesän voidaan sallia hoitaa kilpailutoiminta kauden loppuun, jolloin pelaajilla ei 
ole vapaata siirto-oikeutta.  
 
Seuran taustayhteisön konkurssi:  
Taustayhteisön konkurssi ei vaikuta seuran kilpailuoikeuteen, jos urheilutoimintaan liittyvät 
taloudelliset velvoitteet hoidetaan. 
 
33.7 Sopupeli 
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät 
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 
 
Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää 
kilpailuoikeutensa Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitosäännössä määrättäväksi ajaksi 
pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi, koskien myös Helsingin Kaukalopallo 
ry:n järjestämää kilpailutoimintaa. 
Pelaaja, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan Suomen Kaukalopalloliitto ry:n 
kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään 
kahdeksi kilpailukaudeksi, koskien myös Helsingin Kaukalopallo ry:n järjestämää 
kilpailutoimintaa. 
 
Seuran toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan Suomen Kaukalopalloliitto 
ry:n kurinpitosäännön määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi 
kilpailukaudeksi, koskien myös Helsingin Kaukalopallo ry järjestämää kilpailutoimintaa. 
 
33.8 Vedonlyönti 
Urheilija ja urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö, kuten valmentaja tai seurajohtaja, ei saa 
itse tai edustajan kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan.  
 
Erotuomari, otteluvalvoja tai ottelutoimitsija ei saa lyödä vetoa sellaisesta 
kilpailutapahtumasta, jossa hän on tuomarin, tarkkailijan tai toimitsijan tehtävissä. 
 
Rikkomuksesta seuraa Suomen Kaukalopalloliitto ry:n kurinpitosäännön mukainen, 
pääsääntöisesti vähintään yhden kilpailukauden mittainen kilpailu- ja toimitsijakielto. 
 
33.9 Yhteiset ohjeet 
Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta asetetaan Suomen Kaukalopallo- 
liitto ry:n kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimitsijakieltoon enintään kahdeksi 
vuodeksi.  
 

34 § ERI OTTELUISSA SAADUT 10 MINUUTIN RANGAISTUKSET 
 
Kolmannesta eri otteluissa tuomituista 10 minuutin rangaistuksista pelaaja saa automaatti-
sesti yhden (1) ottelun pelikiellon ja seura 40 euron sakkorangaistuksen. Vastaavasti 
viidennestä kahden (2) ottelun pelikielto ja 80 euron sakko sekä seitsemännestä lähtien, 
kahden välein, kolmen (3) ottelun pelikielto ja 120 euron sakko. 
Pelikielto astuu voimaan välittömästi seuraavassa ottelussa.  


