	
  

KANSALLISET POIKKEUKSET

SÄÄNTÖKIRJA 2014-2018

LIITE 2 – KANSALLISET POIKKEUKSET / SUOMEN
JÄÄKIEKKOLIITTO
Seuraavassa on esitetty muutamia Suomen Jääkiekkoliiton päättämiä kansallisia
poikkeussääntöjä ja tulkintoja.

SÄÄNTÖ 20 – JÄÄKIEKKOMAALI
Joustavien maalin kiinnitystappien käyttö on pakollista Mestiksessä ja Nuorten SM-Liigassa.
(kts. Kilpailusäännöt)
Sarjoissa, joissa ei ole videotarkistusta, maalin mihinkään osiin ei sallita mainoksia.

SÄÄNTÖ 26 – JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT JA TEKNOLOGIA
Sääntöä tulkittaessa teknologiaa voidaan käyttää esim. korvaamaan ”kynää ja paperia”,
mutta taas videointi, videokuvan käyttö ja muunlainen äänitys tai tallentaminen on kielletty.
SÄÄNTÖ 31 - KASVOSUOJUKSET
A-juniori-ikäisten on aina käytettävä joko kokokasvosuojusta tai ns. visiiriä. Jos loppuvuonna
– 96 syntynyt Y-pelaaja pelaa B-nuorten sarjoissa, on hänen käytettävä kokokasvosuojusta.
Aikuisten sarjoissa (myös harraste- ja seniorisarjat) pelaavien on iästä riippumatta
käytettävä aina vähintään visiiriä. Visiirin on aina oltava CE-hyväksytty. (kts.
Kilpailusäännöt)

SÄÄNTÖ 35 – KAULASUOJUS / KENTTÄPELAAJA
Kaikkien pelaajien täytyy käyttää CE-hyväksyttyä kaulasuojusta. (kts. Kilpailusäännöt)

SÄÄNTÖ 44 – OTTELUN KESTO
i.

Mestiksessä erien välillä on 18 minuutin erätauko.

SÄÄNTÖ 45 – PELIKELLO
Suomessa pelattavissa otteluissa pelikello käy alhaalta ylöspäin (0.00 - 60.00 min), lukuun
ottamatta Mestistä ja Nuorten SM-liigaa. (kts. Kilpailusäännöt)

SÄÄNTÖ 60 – TEKNISET AIKALISÄT
Mestiksen otteluissa pidetään kussakin erässä yksi 30 sekunnin tekninen aikalisä.

SÄÄNTÖ 123 – SELÄSTÄ TAKLAUS
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ii.
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Pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklauksen
seurauksena, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

SÄÄNTÖ 133 – PELIN VIIVYTTÄMINEN / MAALIN JUHLINTA
Mestiksessä, Mestiksen karsintasarjassa sekä kaikkien SM-sarjojen playoff- otteluissa
maalin tehneellä joukkueella saa olla enemmän kuin yhden vaihdon verran pelaajia
”tuulettamassa”. (kts. Kilpailusäännöt)

SÄÄNTÖ 135 – PELIN VIIVYTTÄMINEN / KIEKON LAUKAISEMINEN TAI
HEITTÄMINEN PELIALUEEN ULKOPUOLELLE
ii.

Pelaajalle, joka omalta puolustusalueeltaan laukaisee, heittää tai lyö kiekon
pelitilanteessa suoraan ilman kimmoketta pelaajapenkeille, tuomitaan pieni rangaistus.

Poistetaan tämä poikkeus ja mennään IIHF:n sääntökirjan mukaan.
ii. Rangaistusta ei tuomita, jos kiekko laukaistaan suoraan pelaajapenkeille, mutta ei
pelaajapenkkien takana olevien suojalasien ylitse.

KANSAINVÄLISET OTTELUT
Kansainvälisissä otteluissa on noudatettava IIHF:n sääntöjä. Suomessa pelattavissa D-G –
juniorien kansainvälisissä otteluissa on käytettävä Suomessa voimassa olevia ikäluokan
sääntöjä (kts. Kilpailusäännöt)

SÄÄNTÖ 202 – MAALIVAHTIEN VAIHTO
vii. Jos ottelun aikana joukkueen kumpikaan maalivahti ei pysty pelaamaan, joukkueen
sallitaan pukea kenttäpelaaja pelaajapenkiltä toimimaan maalivahtina. Hänellä on
kymmenen minuuttia aikaa pukea varusteet ja valmistautua peliin, mutta jos hän on
valmis ennen kymmenen minuutin päättymistä, hän saa käyttää jäljellä olevan ajan
jäällä lämmittelemiseen.
Koskee sarjoja: Mestis, NSML, BSM, CSM, NaSM B2SM sekä niiden karsintoja,
muissa sarjoissa 10 min lämmittely aika sallitaan, vaikka puettuna olisi vain 1
maalivahti
RAJOITUKSIA OTTELURANGAISTUKSEN TUOMITSEMISEEN
Mestiksessä ja NSML:ssa OR tuomitaan vain niistä rikkeistä, joista se on ainoa
vaihtoehto. Poislukien uusi sääntökohta jalkapyyhkäisy, josta tuomitaan Mestiksessä ja
NSML:ssa jäällä 5 + PR kampituksesta.
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