3.11.2016

Tiedote IIHF:n sääntömuutoksesta
Kansainvälinen Jääkiekkoliitto (IIHF) on muuttanut sääntökirjaa ja Case Bookia (Erotuomarin
ohjekirja).

Riippumatta jatkoajan pituudesta, sen alkaessa kumpikin joukkue asettaa jäälle kolme
kenttäpelaajaa ja yhden maalivahdin, ellei jatkoajalle jatku yhtään varsinaisella peliajalla tuomittua
rangaistusta tai ennen jatkoajan alkua ei tuomita yhtään rangaistusta, jotka vaikuttavat
jommankumman joukkueen jäällä olevaan pelaajamäärään.

SÄÄNTÖ 115 – RANGAISTUKSET JATKOAJALLA
Kansainvälisen jääkiekkoliiton vuoden 2017 kilpailusäännöt (2017 IIHF Sport Regulations) korvaa osin
voimassa olevan sääntökirjan (2014-2018 IIHF:n sääntökirja, toinen painos) säännöt 64 & 115.
Sääntömuutosta on selvennetty Erotuomarin ohjekirjan (Case Book) liitteessä 2 ja siinä käsitellään
sellaisia rangaistustilanteita, joissa rangaistuskellossa olevia rangaistuksia siirtyy varsinaiselta
peliajalta 3-3 kenttäpelaajan miehityksellä pelattavalle jatkoajalle. Liitteenä olevassa taulukossa
selvennetään myös 3-3 kenttäpelaajan miehityksellä pelattavalla jatkoajalla tuomittujen rangaistusten
kärsimistä rangaistuskellossa ja miehitystä.
Huomatkaa siinä myös muutos:
Aina kun kellossa on molemmilla joukkueilla 2 min samanaikaiset jäähyt varsinaisen peliajan
loputtua, jäähyt kumotaan ja otetaan pois kellosta ennen jatkoajan alkua. Nämä kellosta pois
otetut jäähyt loppuvat normaalisti ja ko. pelaajat pääsevät jäälle jäähyn päättymistä seuraavalla
katkolla. Jos 2 min jäähyt ovat tulleet eri aikaan varsinaisella peliajalla, ne pysyvät kellossa normaalisti
myös jatkoajan alkaessa.

Muutos otetaan käyttöön Suomessa 7.11.2016 kaikissa sarjoissa (Liiga ja Mestis ovat jo
aiemmin käyttäneet) ja silloin julkaistaan myös päivitetyt sääntö- ja
erotuomarinohjekirjat Erotuomarialueella (Leijonati.fi -> tuomarit).

Lisäksi suomenkieliseen sääntökirjaan päivitetään kansalliset poikkeukset sekä lisätään
englanninkieliseen sääntökirjaan tehty korjaus, joka poistaa ristiriidan sääntöjen 101 iv ja 114
vi väliltä.

LIITE 2 – 3-3 MIEHITYKSELLÄ PELATTAVAN JATKOAJAN
RANGAISTUSTILANTEITA
Rangaistuskellossa olevat teholliset rangaistuksen varsinaisen peliajan päättyessä
Tilanne

Aika 3.
erässä
19:10

Joukkue
A
A5 2min

Joukkue Toimenpiteet
B
B17 2min A5 ja B17 rangaistukset poistetaan rangaistuskellosta
varsinaisen peliajan päätyttyä ja joukkueet aloittavat
jatkoajan kolme vastaan kolme kenttäpelaajalla. A5 ja
B17 kärsivät rangaistuksensa henkilökohtaisina
loppuun ja ensimmäisellä rangaistuksen päättymisen
jälkeisellä pelikatkolla rangaistut pelaajat pääsevät
pois rangaistusaitiosta.
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19:10
19:50

A5 2min
A7 2min

B17 2min Joukkueet aloittavat jatkoajan kolmella
kenttäpelaajalla (A) ja neljällä kenttäpelaajalla (B). A5
ja B17 rangaistukset poistetaan rangaistuskellosta ja
he kärsivät rangaistuksensa henkilökohtaisina
loppuun. Ensimmäisellä rangaistuksen päättymisen
jälkeisellä pelikatkolla A5 ja B17 pääsevät pois
rangaistusaitiosta.
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19:10
19:25
19:40

A5 2min

Joukkueet aloittavat jatkoajan kolmella
B17 2min kenttäpelaajalla (A) ja neljällä kenttäpelaajalla (B).
Pelaajat palaavat jäälle rangaistusten päättyessä
normaaliin tapaan. Pelin jatkuessa ilman pelikatkoja
on mahdollista, että peliä pelataan viidellä
kenttäpelaajalla viittä kenttäpelaajalla vastaan.
Kuitenkin, jäällä olevaa pelaajamäärää sovitetaan
aina pelikatkolla, jos on mahdollista.
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19:10
19:30
19:40

A5 2min
A7 2min

B17 2min Joukkueet aloittavat jatkoajan kolme vastaan kolme
kenttäpelaajalla. A5 ja B17 rangaistukset poistetaan
B36 2min rangaistuskellosta varsinaisen peliajan päätyttyä. Jos
A5 ja B17 rangaistusten päättymisen jälkeen on
pelikatko, pääsevät A5 ja B17 pois rangaistusaitiosta.
A7 ja B36 rangaistusten päättyessä on mahdollista,
että miehitys jäällä kasvaa neljä vastaan neljä
kenttäpelaajaan. Seuraavalla pelikatkolla miehitys
jäällä palautetaan kolme vastaan kolme
kenttäpelaajaa.
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19:10
19:20
19:30
19:40

A5 2min

Joukkueet aloittavat jatkoajan kolme vastaan kolme
B17 2min kenttäpelaajalla. Pelaajat palaavat jäälle rangaistusten
päättyessä normaaliin tapaan. Pelin
B36 2min jatkuessa ilman pelikatkoja on mahdollista, että peliä
pelataan viidellä kenttäpelaajalla viittä kenttäpelaajalla
vastaan. Kuitenkin, jos on mahdollista jäällä olevaa
pelaajamäärää sovitetaan aina pelikatkolla, joko neljä
vastaan kolme kenttäpelaajaa tai kolme vastaan
kolme kenttäpelaajaa sen mukaan kuin pelikatkon
ajankohta edellyttää.
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A7 2min

A7 2min

Jatkoajalla tuomitut rangaistukset
Aika
jatkoajalla

Joukkue
A

00:30

A23 2min

Pelaajavahvuus jäällä

A – kolme (3) kenttäpelaajaa
B17 2min A – kolme (3) kenttäpelaajaa

01:00
01:30

Joukkue
B

A7 2min

A – kolme (3) kenttäpelaajaa

B – neljä (4) kenttäpelaajaa
B – kolme (3) kenttäpelaajaa
B – neljä (4) kenttäpelaajaa

Kun A-joukkueelle tuomitaan toinen pieni rangaistus, kummankin joukkueen täytyy lisätä yksi
kenttäpelaaja jäällä olevaan pelaajavahvuuteensa. A23:n rangaistuksen päättyessä palautuu
joukkueiden jäällä oleva pelaajavahvuus neljä (4) vastaan neljään (4) kenttäpelaajaan. Tämän
jälkeen seuraavalla pelikatkolla täytyy jäällä oleva pelaajavahvuus muuttaa kolme (3) vastaan
kolmeen (3) kenttäpelaajaan. Kuitenkin jos syntyy pelikatko B17 rangaistuksen päätyttyä (ja
ennen A7:n rangaistuksen päättymistä), muutetaan jäällä oleva pelaajavahvuus neljä (4)
vastaan kolmeen (3) kenttäpelaajaan. Jos jatkoajalla ei ole pelikatkoa ennen kuin
rangaistusten päättymisen myötä kummallakin joukkueella on jäällä viisi (5) kenttäpelaajaa,
muutetaan seuraavalla pelikatkolla jäällä oleva pelaajavahvuus takaisin kolme (3) vastaan
kolmeen (3) kenttäpelaajaan.

