Kilpailusäännöt kaudelle 2019–20 (Turun harrastesarjan poikkeuksin)
10 § Harraste- ja seniorisäännöt
1. Yleistä
Harraste- ja seniorisarjoissa pelataan IIHF:n voimassa olevilla pelisäännöillä sekä voimassa olevin SJL:n
kilpailusäännöin. Alla olevat säännöt ovat lisäksi voimassa kaikissa SJL:n alaisissa harraste- ja
seniorijoukkueiden otteluissa. Jokaisella pelaajalla on oltava voimassa oleva SJL:n pelipassi voidakseen
osallistua SJL:n järjestämään sarjatoimintaan.
2. Varusteet
Kypärät ja kasvosuojukset
Ainoastaan jääkiekkoon tarkoitetut kypärät ovat sallittuja. Kaikki kypärät tulee olla kiinnitetty asianmukaisesti.
Kypärän tulee olla valmistettu 1985 tai sen jälkeen (näyttövelvollisuus on kypärän käyttäjällä). Aikuisten
sarjoissa (myös harraste- ja seniorisarjat) pelaavien on iästä riippumatta käytettävä aina vähintään visiiriä.
Liitto suosittelee kaikille kokokasvosuojuksen käyttöä.
Kaulasuojat
Kaulasuojat ovat pakollisia.
Maalivahdin varusteet
Harraste- ja seniorisarjoissa saa pelata kaikilla maalivahdeille valmistetuilla varusteilla, jotka täyttävät
sääntökirjan 2002-2006 vaatimukset.
3. Lyöntilaukaus
Lyöntilaukaus on kielletty.
Lyöntilaukauksen raja on kiekon lyönti jäästä kohotetulla mailalla. Lyöntilaukauksesta tuomitaan pieni
rangaistus. Mikäli pelaaja hämää ja on tekevinään lyöntilaukauksen, peli katkaistaan ja aloitus siirretään
rikkoneen joukkueen puolustusalueen aloituspisteelle.
4. Taklaaminen
Taklaukset on kielletty. Kiilaaminen on sallittu, määräävä tekijä on sama luistelusuunta.
5. Laitataklaus, selästä taklaaminen ja päähän kohdistuvat taklaukset
Laitataklauksesta, selästä taklaamisesta ja päähän kohdistuvista taklauksista tuomitaan erotuomarin
harkinnan mukaan iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus käytöksestä tai ottelurangaistus. Jos
vastustaja loukkaantuu, tuomitaan ottelurangaistus (25 min).
6. Korkealla mailalla pelaaminen
Korkealla mailalla pelaamisessa noudatetaan normaalia korkean mailan säännöstöä.
7. Pienet rangaistukset
Pienen rangaistuksen suuruus on 2 min (tehokas peliaika) tai 3 min. (suoraa aikaa).
Jos pelaaja saa ottelussa kolmannen pienen rangaistuksen, hänet poistetaan kyseisestä ottelusta. Pelaajan
saaman kolmannen pienen rangaistuksen kärsii joku muu saman joukkueen kenttäpelaaja. Pelaaja saa
osallistua normaalisti seuraavaan otteluun.
Rangaistuksia, jotka on annettu säännön ”Pelin viivyttäminen – kiekko katsomoon” nojalla ei lueta tähän
määrään.
POIKKEUS:
Turun harrastesarjassa pienestä rangaistuksista tuomitaan rangaistuslaukaus, jonka suorittaa rikottu pelaaja.

Pienet käytösrangaistukset
Sääntöä 550 a. ja b. kohtia sovellettaessa erotuomari voi harkintansa mukaan määrätä pienen
käytösrangaistuksen (2 min) tai käytösrangaistuksen (10 min). Pieni käytösrangaistus vaikuttaa jäällä olevien
pelaajien lukumäärään samalla tavoin kuin pieni rangaistus.
POIKKEUS:
Turun harrastesarjassa pienistä käytösrangaistuksista (2min) tuomitaan rangaistuslaukaus pelaaja
saa jatkaa ottelussa.
Isosta käytösrangaistuksista (10min) tuomitaan rangaistuslaukaus ja pelaaja poistetaan ottelusta.
7. Käytösrangaistukset (10 min.)
Jos pelaaja saa ottelussa käytösrangaistuksen (10 min.), saa pelaaja valita poistuuko hän ottelusta vai
jääkö kärsimään rangaistustaan rangaistusaitioon. Jos pelaaja valitsee poistumisen, ei hän voi enää
palata ko. otteluun ja hänen on poistuttava pukuhuoneeseen.
POIKKEUS:
Turun harrastesarjassa isosta käytösrangaistuksista (10min) tuomitaan rangaistuslaukaus ja pelaaja
poistetaan ottelusta.
8. Isot rangaistukset, peli- ja ottelurangaistukset
Ison rangaistuksen suuruus on 5 min (tehokas peliaika) tai 8 min. (suoraa aikaa).
Ison rangaistuksen (5 min) saanut pelaaja saa automaattisesti pelirangaistuksen käytöksestä ja hänet
poistetaan ottelusta loppuajaksi.
Ottelurangaistuksen saanut pelaaja poistetaan ottelusta.
Ottelurangaistus aiheuttaa myös 5 minuutin vajaalukuisuuden.
Joukkue pelaa 5 minuutin ajan vajaalukuisena, mutta rangaistusaitioon ei laiteta sijaista kärsimään
rangaistusta. Kun 5 min. rangaistus on kulunut loppuun, laittaa rangaistun pelaajan joukkue korvaavan
pelaajan kentälle. Jos pelaaja saa ison rangaistuksen tai pelirangaistuksen, on hän automaattisesti
pelikiellossa yhden ottelun ajan.
Ottelurangaistuksen saanut pelaaja on automaattisesti pelikiellossa kunnes sarjan kurinpitoelin on
tehnyt asiassa päätöksen.
POIKKEUS:
Pelirangaistus aiheuttaa rangaistuslaukauksen.
Ottelurangaistus aiheuttaa myös rangaistuslaukauksen.
Molemmissa tapauksissa rangaistu pelaaja poistetaan ottelusta.

9. Yhtäaikaiset rangaistukset
Kaikki yhtäaikaiset samansuuruiset rangaistukset korvataan, eli peliä pyritään pelaamaan mahdollisimman
monella pelaajalla kentällä.
POIKKEUS!!
Turun harrastesarjassa yhtäaikaiset rangaistukset eivät johda rangaistuslaukauksiin.
10. Maalivahdin rangaistukset
Jos joukkueella on vain yksi maalivahti ja hänelle tuomitaan ottelussa pelirangaistus käytöksestä, saa
rikkonut maalivahti pelata ottelun loppuun. Jos ainoa maalivahti saa ottelurangaistuksen, maalivahti
poistetaan ja joukkue saa pukea tilalle yhden kenttäpelaajan.
11. Pitkä kiekko
Molemmat joukkueet saavat vaihtaa pelaajia vapaasti pitkän kiekon jälkeen.

PELIOIKEUS
Turun harrastesarjoissa ei saa pelata sellainen pelaaja, joka pelaa samanaikaisesti
SJL:n juniorien/aikuisten sarjoissa tai on pelannut saman kauden aikana A SM-liigassa, A I-divisioonassa,
miesten IV-divisioonassa tai korkeammalla tasolla.
Turun harrastesarjoissa pelaava pelaaja voivat pelata myös muissa harrastesarjoissa esim. Paimio liiga
HUOM!!!
Maalivahdin pelioikeutta sarjassa koskee samat määräykset kuin kenttäpelaajia.

Pelaajien lainaaminen sallitaan Turun harrastesarjassa kaudella 2019-20 seuraavasti:
- Joukkueet saavat lainata pelaajia toisista joukkueista niin, että joukkueen pelaajamäärä ottelussa
lainapelaajia käytettäessä voi olla max. 10 + 1 pelaajaa.
- pelaajien lainaaminen sallittu myös Rento - TosiRento sarjojen välillä
- ottelut pelataan ensisijaisesti joukkueiden omilla pelaajilla, joukkueita ei ole tarkoitus vahvistaa pelaajia
lainaamalla, joukkueilla vastuu pitää lainaaminen järkevissä rajoissa
- pelaajalainaamisen tavoite: ettei yhtään ottelua peruuteta pelaajapulaan vedoten (ottelusiirtoja ei hyväksytä
pelaajavajauksen takia)
- Joukkueet saavat lainata toiselta harrastesarjan joukkueelta maalivahtia, kun joukkueen omat maalivahdit
eivät voi osallistua joukkueensa otteluun.

PELIPASSIT KUNTOON
Sarjassa pelaavien on lunastettava SJL:n pelipassi (ent. lisenssi) ennen pelien alkamista.
Harrastepelipassin hinta on vakuutuksellisena 139€ ja ilman vakuutusta 44€.
Pelipassin maksaminen tapahtuu finhockey.fi -> Pelipassit - >
Seuraksi merkitään: Harrastelänsi-rannikko

TULOSPALVELU
Reaaliaikaisen tulospalvelun käyttöönotto
Turun harrastesarjassa on käyttöön reaaliaikainen tulospalvelu.
Joukkueiden on syytä tutustua tulospalvelun ohjeisiin, jotka löytyvät seuraavan linkkien kautta.
Joukkueen kokoonpanon luonti https://www.dropbox.com/s/a3wkc6yohewo06l/Joukkueen-kokoonpanonluominen.pdf?dl=0
Joukkueiden tulee ennen sarjan alkamista täyttää palvelusivustolla joukkueen sarjakokoonpano,
sarjakokoonpanoon pitää lisätä kaikki joukkueen pelaajat myös lainapelaajat.
Huom! jokaiselle pelaajalla tulee olla määrätty pelipaikka sarjakokoonpanossa.
Sarjakokoonpanossa oleva pelaaja jonka nimi on mustalla voidaan lisätä ottelukokoonpanoon, pelaajaa
jonka nimi on punaisella ei saa lisättyä ottelukokoonpanoon.
Puuttuvan pelipassien lunastaminen ei näy välittömästi järjestelmässä, jos pelipassi puuttuu
pelaajaa ei saa ottelukokoonpanoon.

Pöytäkirja
Ottelupöytäkirjat tehdään kauden sähköisesti, tämä merkitsee sitä, että kaikkien joukkueiden on nyt syytä
tutustua hyvissä ajoin reaaliaikaisen tulospalvelun käyttöön.
TiTu:sta puuttuva ottelukokoonpano merkitsee automaattisesti ottelun häviämistä 0-5.
Ottelukokoonpanon pystyy tekemään vasta ottelupäivänä klo 00:00 alkaen.
Molemmat joukkueet tekevät oman ottelukokoonpanon ennen otteluun.
Ottelun kirjuri tarvitsee koti joukkueen ID tunnuksen ja salasanan, jotta hän pääsee tekemään
ottelupöytäkirjan.
Tämä tulee toimittaa kirjurille hyvissä ajoin ennen ottelun alkua.

