
 ,EROTUOMARIKOULUTUS  
Kesäkysymykset 2009  vastaaja: 

 
Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se/ne sääntökirjan (SK), erotuomarin 
ohjekirjan (CB), kilpailusääntöjen (KS) tai muun dokumentin kohta/kohdat johon perustat vastauksesi. 
Esimerkki: Pelialuetta reunustavassa laidassa olevien ovien maksimiovenraoksi on määritetty 0,8 cm. 

väärin,  0,5cm  sk 104 

 
1. Maalivahdille tuomitaan rangaistus pelikatkolla. Kuka kärsii rangaistuksen? 

  

 
2. Pelikatkon syynä on hyökkäävän pelaajan tekemä pieneen rangaistukseen johtava rike omalla 

hyökkäysalueellaan. Mistä suoritetaan seuraava aloitus? 

  

 
3. Läpiajossa olevan pelaajan mailaa nostetaan takaapäin, jolloin kiekko irtoaa hyökkääjän lavasta. Tämän 

jälkeen mailaa nostanut pelaaja kampittaa takaapäin hyökkäävän pelaajan. Tuomiosi.  

  

 
4. Kiekko on tulossa keskialueelta. Puolustava pelaaja lyö kiekkoa ilmasta kiekon ollessa siniviivan päällä. 

Kiekko menee kaukalosta ulos. Tuomiosi? 

  

 
5. Joukkueen kapteeni lähtee pelaajapenkiltä ja tulee kutsumatta jäälle keskustelemaan erotuomarin kanssa. 

Joukkuetta on jo varoitettu samasta aiheesta. Ratkaisusi? 

  

 
6. Jos maalialueella oleva maalivahti kurottaa mailallaan kohti kiekkoa pitkän ollessa syntymässä, mutta 

nostaakin viime hetkellä mailansa pois kiekon edestä, ei pitkää tuomita vaan peli jatkuu. 

  

 
7. Pelaaja potkaisee maalin takaa laitaan nojaten kiekon maalille. Kiekko menee maalin maalivahdista. Maali 

vai ei? 

  

 
8. Mestiksen play-off ottelun jatkoerässä tuomitaan 10 min rangaistus. Poistuuko pelaaja pukukoppiin? 

  

 
9. Saako tuomari mitata sääntöjen vastaisen, ei-vaarallisen mailan pyytämättä?  

  

 
10. Jos tunnistettava joukkueen toimihenkilö heittää mailan tai muun esineen pelaajapenkiltä jäälle, tuomitaan 

hänelle pelirangaistus käytöksestä ja hänen joukkueelleen joukkuerangaistus. Heitto ei tapahdu kiekon 
suuntaan. 

  

 
11. Siirretyn paitsion aikana puolustavan joukkueen pelaaja laukaisee kiekon suoraan katsomoon reunuksen 

yli keskialueen kohdalta. Ratkaisusi? 

  

 
12. Vaihtoon tuleva pelaaja on vielä jäällä, kun hänen tilalleen tullut pelaaja ottaa tarkoituksellisesti kontaktin 

vastustajaan. Kontakti ei ole kova tai tekona rangaistava sääntöjen vastainen taklaus Ratkaisusi? 

  

 



13. Maalinedustilanne, jossa puolustava pelaaja työntää vartalollaan hyökkäävää pelaajaa siten, että tämä 
ajautuu maalialueelle ja kontaktiin maalivahdin kanssa. Maalivahti lyö kilpikäsineellään hyökkäävää 
pelaajaa niskaan. Tuomiosi? 

  

 
14. Edellisen kaltainen maalinedustilanne ja puolustajan toiminnan vuoksi hyökkääjä kaatuu maalivahdin 

päälle kaataen samalla maalivahdin. Voidaanko maali hyväksyä, jos kiekko menee tämän jälkeen maaliin? 

  

 
15. Pelaaja A 18 on läpiajossa, kun vastustavan joukkueen pelaaja B 5 koukkaa häntä takaapäin. Koukattu 

pelaaja korostaa vastustajan tekemää rikettä sukeltaen näyttävästi. Mikä on ratkaisusi, kun tilanteessa B-
joukkue pelaa ilman maalivahtia? 

  

 
16. Kiekko on A-joukkueen puolustusalueella B-joukkueen hallussa, kun A-joukkueen tunnistamaton 

toimihenkilö heittää juomapullon kohti kiekkoa kuljettavaa B-joukkueen pelaajaa. Ratkaisu. 

  

 
17. Pitkän laukaisseen pelaajan joukkueelle tuomitaan rangaistus samalla katkolla, jolla peli katkaistaan pitkän 

vuoksi. Onko mainitulla joukkueella oikeus tehdä pelaajien vaihtoa ennen seuraavaa aloitusta? Joukkueet 
pelasivat pitkän syntyessä 5 – 5 eikä muita rangaistuksia tuomita. 

  

 
18. Onko seuraava tilanne mahdollinen? Ajassa 59.00 pelaajille A 4 ja A 6 tuomitaan pieni rangaistus. Ajassa 

59.10 pelaajalle A 8 tuomitaan pieni rangaistus (merkitään siirretyksi). Ajassa 59.30 B-joukkueen maali ja 
samalla katkolla A-joukkue esittää mittauspyynnön vastustajan mailasta (ei maalintekijä). Pyyntö todetaan 
aiheettomaksi, jolloin B-joukkueen hyväksi tuomitaan rangaistuslaukaus, josta syntyy maali. Pöytäkirjaan 
tulee näin merkittäväksi kaksi maalia B-joukkueelle ajassa 59.30 

  

 
19. Maalivahti heittää kilpikäsineensä kohti oman maalinsa takana olevaa kiekkoa. Ratkaisu? 

  

 
20. ASM:n välieräottelun 1. jatkoerässä ajassa 72 min tuomitaan pelaajalle A 12 käytösrangaistus. Poistuuko 

kyseinen pelaaja pukusuojaan? 

  

 
21. Jos rangaistu pelaaja on joukkueensa kapteeni tai varakapteeni, on hänellä oikeus keskustella tuomarin 

kanssa rangaistuksensa perusteista.  

  

 
22. Päätuomarilla on käsi ylhäällä A-joukkueelle tulevan siirretyn rangaistuksen merkiksi, kun B-joukkue pelaa 

kiekkoa korkealla mailalla omalla puolustusalueellaan aiheuttaen pelikatkon. Mistä suoritetaan seuraava 
aloitus? 

  

 
23. Hiljainen purkukiekko menee pitkäksi. Kiekon perässä mutkitellen luistellut puolustaja olisi voinut saada 

kiekon kiinni. Tuomitaanko pitkä?  

  

 
24. Pelaajalle A 6 tuomitaan pieni rangaistus ajassa 58.15. Varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen. Saako 

pelaaja A 6 tulla rangaistusaitiosta joukkueensa pelaajapenkin luo ennen kolmannen erän ja jatkoajan 
alkamisen välisellä tauolla? 

  

 



25. Joukkueelle B tuomitaan samalla katkolla kaksi joukkuerangaistusta. Voiko yksi pelaaja kärsiä molemmat 
rangaistukset? 

  

 
26. Samassa ajassa tuomitaan pelaajalle A 3 2 min + 10 min ja pelaajalle B 3 2 min + 10 min rangaistukset. 

Miten peliä jatketaan kun muita rangaistuksia ei ole pöytäkirjassa? 

  

 
27. Pelaaja A11 laukaisee päin maalivahtia. Kiekko kimpoaa maalivahdista pelaajalle A 12, jonka laukauksen 

maalivahti torjuu. Reboundista pelaaja A 13 laukaisee maalin. Nimeä syöttäjä/syöttäjät. 

  

 
28. Rangaistulle pelaajalle, joka tulee rangaistusaitiosta jäälle ja protestoi päätuomarin antamaa rangaistusta, 

tuomitaan pieni rangaistus (2´) ja käytösrangaistus (10 ´). 

  

 
29. Maalivahdin saama rangaistus on ns. kumoutuva rangaistus. Asetetaanko sijainen kentältä kärsimään 

kyseistä rangaistusta? 

  

 
30. Pelaaja A 8 syöttää omalta puolustusalueeltaan kiekon pelaajalle A 10, joka ottaa kiekon vastaan 

mailallaan hyökkäysalueen puolella kuitenkin niin, että hänen luistimensa on siniviivalla. Tilanteessa on 
kanssapelaaja A 6 paitsioasemassa. Paitsio kyllä, mutta mistä tapahtuu seuraava aloitus? 

  

 
31. Puolustavan joukkueen pelaaja lyö kiekon kädellään keskialueelle. Hänen kanssapelaajansa ottaa 

puolueettomalla alueella olevan kiekon vastaan mailallaan siten, että hänen jalkansa ovat puolustusalueen 
puolella. Tämän jälkeen pelaaja luistelee yli siniviivan puolueettomalle alueelle. Ratkaisusi? 

  

 
32. Pelaajille A3 ja B7 tuomitaan molemmille pieni rangaistus (2) ajassa 3.00. Pelaajalle A9 tuomitaan 

kaksinkertainen pieni rangaistus (2+2) ajassa 3.30. B-joukkue tekee maalin ajassa 4.00. Mikä 
rangaistuksista päättyy maalin syntymisen vuoksi? 

  

 
33. Pelaajille A3 ja B7 tuomitaan molemmille pieni rangaistus (2) ajassa 3.00. Pelaajalle A9 tuomitaan 

kaksinkertainen pieni rangaistus (2+2) ajassa 3.30. B-joukkue tekee maalin ajassa 4.00. Mikä on pelaajien 
lukumäärä kentällä pelin jatkuessa maalin jälkeisessä aloituksessa? 

  

 
34. Pelaajille A3 ja B7 tuomitaan molemmille pieni rangaistus (2) ajassa 3.00. Pelaajalle A9 tuomitaan 

kaksinkertainen pieni rangaistus (2+2) ajassa 3.30. B-joukkue tekee maalin ajassa 4.00. Mihin aikaan 
pelaaja A9 saa palata jäälle, ellei lisää maaleja synny B-joukkueen hyväksi? 

  

 
35. Mikä rangaistus tuomitaan sääntökirjan mukaan pelaajalle, joka lähtee pelaaja-aitiosta kiistan aikana? 

  

 
36. Pelaajan A 11 laukaisema kiekko kimpoaa päätuomarista maalin edustalle pelaajalle A 12, joka tekee 

maalin. Hyväksytäänkö maali ja jos, niin voidaanko A 11 merkitä syöttäjäksi? 

  

37. Pelaaja lähtee rangaistusaitiosta ensimmäisenä pelaajana kiistaan ja lyö kiistassa useita kertoja 
vastustajaansa nyrkillä kasvoihin. Ratkaisusi? 

  



 
38. A-joukkue pelaa vajaalukuisena pelaajan A 10 pienen rangaistuksen vuoksi. Saman joukkueen pelaajalle 

A8 on tulossa siirretty rangaistus, mutta ennen kuin peli katkaistaan rangaistuksen määräämiseksi, 
syyllistyy pelaaja A6 rikkeeseen, josta tuomitaan rangaistuslaukaus B-joukkueen hyväksi. 
Rangaistuslaukauksesta syntyy maali. Ratkaisu? 

  

 
39. A-joukkueen laukaisema kiekko käy B-joukkueen maalissa ja kimpoaa välittömästi takaisin. Lähin tuomari 

ei havaitse maalin syntyä ja antaa pelin jatkua. Kiekon laukaissut pelaaja A 6 ”kuumenee” hiukan, ja 
huitaisee mailallaan vastustajaa, jolle kiekko kimposi maalista. Tuomari nostaa kätensä ylös siirretyn 
rangaistuksen merkiksi ja katkaisee pelin kiekon tullessa A-joukkueen haltuun ajassa 33.30, noin 
kymmenen sekunnin kuluttua rikkeen tekemisestä. Katkolla toinen tuomareista tulee hämillään kertomaan 
kiekon käyneen B-joukkueen maalissa edeltäneessä tilanteessa. Ratkaisusi? 

  

 
40. Pelaajalle A8 on tuomittu ottelurangaistus. Hän ei etene suoraan pukuhuoneeseen, vaikka linjatuomari 

onkin ohjaamassa häntä. Ratkaisu? 

  

 
41. Pelaajalle tuomitaan käytösrangaistus ajassa 38.50. Erän päätyttyä rangaistu pelaaja ilmoittaa, ettei aio 

tulla rangaistustaan kärsimään kolmannen erän alkaessa, vaan hän aikoo jäädä pukuhuoneeseen koko 
erän ajaksi. Onko kyseisen pelaajan tilalle asetettava sijainen rangaistusaitioon? 

  

 
42. Joukkue A pelaa yhden pelaajan alivoimalla. Alivoimaa pelatessaan joukkue saa maalintekotilanteen, jossa 

vastustajan pelaaja B 10 rikkoo pelaajaa A7 ja tuomari nostaa kätensä siirretyn rangaistuksen merkiksi. 
Rikottu pelaaja A7 onnistuu tekemään maalin. Kumoaako syntynyt maali pelaajalle B 10 tulossa olleen 
rangaistuksen, vaikka joukkue A onkin vajaalukuinen? 

  

 
43. Puolustusalueelta tuleva kiekko pysähtyy keskelle siniviivaa, jolloin puolueettomalla alueella oleva 

puolustavan joukkueen pelaaja lyö sen kädellään puolustusalueella olevalle kanssapelaajalleen. 
Ratkaisusi? 

  

 
44. Aloituksen aikana tuomitaan yhdelle pelaajista käytösrangaistus. Tämän pelaajan tilalle otetaan jäälle uusi 

pelaaja, mutta muita vaihtoja ei tilanteessa sallita kummallekaan joukkueelle. 

  

 
45. Pelaajalle A 7 tuomitaan iso rangaistus ja automaattinen PRK ajassa 42.30. Isoa rangaistusta sijaisena 

kärsivä pelaaja A 10 puhuu itselleen käytösrangaistuksen ajassa 45.00. Ratkaisusi? Pöytäkirjamerkinnät? 

 

 
 
 
 

 
46. Pelaajalle A 9 tuomitaan rangaistus jatkoajan viime hetkillä. Jatkoajan päättyessä tilanne on tasan ja 

suoritetaan voittomaalikilpailu. A 9 ei voi osallistua kilpailuun, mutta onko hänen oltava sen aikana 
rangaistusaitiossa? 

  

 
47. Joukkue A on suorittamassa vaihtoa. Jäältä poistuvalla pelaajalla A 6 on toinen jalka jo pelaaja-aitiossa. 

Jäälle tuleva pelaaja A 8 on kokonaan kentällä. B-joukkueen puolustusalueelta B-joukkueen toimesta 
laukaistu kiekko menee A 8:n välittömästä läheisyydestä (olisi yltänyt pelata, ei pelannut) A-joukkueen 
maaliviivan yli. Onko tilanne tuomittava pitkäksi? 

  



48. Linjatuomarilla on käsi ylhäällä A-joukkueen siirretyn paitsion merkiksi, kun B-joukkue pelaa kiekkoa 
korkealla mailalla omalla puolustusalueellaan aiheuttaen pelikatkon. Mistä suoritetaan seuraava aloitus? 

  

 
49. Pelaaja lyö mailansa poikki maalikehikkoon suuttuneena maalituomarin ratkaisuun maalin hyväksymisestä. 

Hänelle tuomitaan käytösrangaistus. Rangaistusaitioon mennessään hän soittaa poskeaan tuomarille 
saamaansa rangaistukseen tyytymättömänä, jolloin hänelle tuomitaan käytösrangaistus. Mitä tilanteessa 
merkitään pöytäkirjan rangaistussarakkeeseen? 

  

 
50. Erotuomarin ohjekirjan mukaan on rangaistuslaukausta suorittavan joukkueen maalivahdin mentävä 

joukkueensa pelaajapenkille muun joukkueen tavoin. 

  

 
51. Jos samalla katkolla tuomitaan samalle joukkueelle useita pieniä rangaistuksia, saa joukkueen kapteeni 

valita missä järjestyksessä rangaistukset kärsitään.   

  

 
52. Pelaajalle tuomitaan PRK otteluajan päätyttyä. Pöytäkirjaan rangaistuksen alkamisajaksi merkitään 60.00? 

  

 
53. Kuinka monta sijaista ja kenelle sijaisia asetetaan? 
 
 
 
 
 

  

 
 

54. Tapahtuu seuraavaa: 
 
 
 
 

 

Mikä rangaistus päättyy maalista 4.00? 

  

 
55. Aloituksen aikana päätuomari tuomitsee kummankin joukkueen pelaajalle rangaistuksen, jotka eivät 

vaikuta kummankaan joukkueen jäällä olevaan pelaajavahvuuteen. Joukkueet saavat tehdä normaalit 
vaihdot. 

  

 
56. Katkolla ajassa 58.20 A-joukkueen pelatessa kolmella kenttäpelaajalla B-joukkueen neljää kenttäpelaajaa 

vastaan, esittää A-joukkueen kapteeni aiheettomaksi osoittautuvan varusteen mittauspyynnön. Ratkaisu? 

  

 
57. Onko sallittua käyttää vastustajan ottamaa aikalisää oman joukkueen lämmittelyyn jäällä? 

  

 
58. Rangaistuslaukausta suorittava pelaaja laukaisee kiekon suoraan päätypleksin yli. Mistä tapahtuu 

seuraava aloitus? 

  

A - joukkue   B - joukkue   

A 3 2+2 min 3.00 B 11 2+5 min+PRK 3.00 

A 4 2 min 3.00 B 13 5 min+PRK 3.00 

A 6 5 min+PRK 3.00    

A - joukkue   B - joukkue   

A 7 5+PRK 3.30 B 11 5+PRK 3.30 

A 8 5+PRK 3.40    

A 9 2 min 3.50    

   MAALI   4.00 



 
59. Maalivahdin saadessa pienen rangaistuksen nimetään sitä kärsimään sellainen joukkueen kenttäpelaaja 

joka oli jäällä rikkeen tapahtumahetkellä. 

  

 
60. Syntyneellä pelikatkolla joukkue A vaihtaa pelaajiaan, mutta B joukkue jatkaa entisellä miehityksellään. 

Aloitustilanteessa, ennen pelin käynnistymistä, A-joukkue viivyttää aloitusta siinä määrin, että sille 
tuomitaan joukkuerangaistus. Rangaistuksen määrääminen antaa molemmille joukkueille oikeuden jäällä 
olevien pelaajien vaihtamiseen normaalien vaihtosääntöjen puitteissa. 

  

 
61. Jos maalivahti sulkee kiekon maaliviivan ja aloitusympyröiden lähimpänä keskialuetta olevien 

ryhmitysmerkkien välisellä alueella ilman, että vastustaja ahdistaa häntä, on kyseiselle maalivahdille 
tuomittava pieni rangaistus pelin viivyttämisestä. 

  

 
62. A 8 laukaisee kiekon pitkäksi. Hän lähtee laukaisunsa jälkeen heti vaihtoaitioon vaihtaen lennosta. Koska 

hän ennättää vaihtoaitioon ennen kuin peli katkaistaan pitkän kiekon vuoksi, on vaihto sallittu. 

  

 
63. Tapahtumat kentällä: 

 
 
 
 
 
  Mikä rangaistus päättyy maalista ajassa 5.00? 

  

 
64. Tapahtuu seuraavaa: 
 
 
 
 

      
A10 rangaistus päättyy maalista ajassa 3.40 

  

 
65. Mikä rangaistuksista ei kumoudu ja millä perusteella? 

  

 
66. Joukkue A aiheuttaa pitkän kiekon. Koska joukkue A ottaa aikalisän ennen seuraavaa aloitusta, voi joukkue 

vaihtaa kentälle haluamansa pelaajat. 

  

 
67. Erotuomarilla on käsi ylhäällä A 8:n siirretyn rangaistuksen merkiksi. Ennen kuin peli katkaistaan aiheuttaa 

B joukkue pitkän kiekon. Mistä suoritetaan seuraava aloitus ja saako B-joukkue vaihtaa? 

  

 
 
 
 

A - joukkue   B - joukkue   

A 6 2 min 3.40 B 6 5 min 3.40 

A 11 2 min 3.50    

   maali 5.00  

A - joukkue   B - joukkue   

A 7 2+5+PRK 3.00    

A 10 2 3.30    

   maali 3.40  

A - joukkue   B - joukkue   

A 2 2+2 min 3.00 B 8 2+2 min 3.00 

A 5 2 min 3.00 B 10 2+2 min 3.00 

A 11 2+2+2 min 3.00    



68. A joukkueen maalin edustalle syntyy kiista, johon osallistuvat kaikki molempien joukkueiden kenttäpelaajat. 
Tilanteesta tuomitaan vain A joukkueen yhdelle pelaajalle rangaistus. Mistä suoritetaan seuraava aloitus? 

  

 
69. Mistä suoritetaan aloitus jos joukkue pelaa kiekkoa omalla puolustusalueellaan ja syyllistyy kiekon siellä 

ollessa maalivahdin liian aikaiseen vaihtoon? 

  

 
70. Mestiksen runkosarjan ottelussa ajassa 55.30 tuomitaan seuraavat rangaistukset: A 6 2´+ 2´ ja A 8    10´ 

Kuinka monta pelaajaa istuu A-joukkueen rangaistusaitiossa pelin jälleen jatkuessa? 
 

  

 
71. Kuinka monella pelaajalla jatketaan maalin jälkeen ajassa 4.00? 
 

  

 
72.  Jos peli katkaistaan pelaajan loukkaantumisen vuoksi, ei ko. pelaaja saa olla jäällä seuraavan aloituksen 

tapahtuessa. Koskeeko sama sääntö maalivahteja? 
 

  

 
73. Jatkoajalla tuomitaan joukkueelle A kaksi rangaistusta ajassa 63.15. Monellako pelaajalla jatketaan? 

  

 
74. Puolustusalueellaan jäähän kaatuneena oleva A-joukkueen pelaaja nostaa kiekon jäästä ja heittää sen 

samalla alueella olevalle kanssapelaajalleen. Ratkaisu? 
 

  

 
75. Pitääkö pelaajalla olla kypärä päässään istuessaan vaihtoaitiossa? 

  

 
76. Maalivahti sulkee kiekon puolustusalueellaan siniviivan välittömässä läheisyydessä. Ratkaisu? 

  

 
77. Puolustavan joukkueen maalivahti on vaihdettu kenttäpelaajaan ja puolustavan joukkueen pelaaja lyö 

avokädellä maalialueella jäässä olevaa kiekkoa. Ratkaisusi? 

  

 
78. Maalivahdin kiinniottokäsineen rannekkeen pituus saa olla 9 cm. 

  

 
79. Miten mitataan miesten maalivahdin kasvosuojuksen ristikon aukon suurin sallittu koko? 

  

 
80. Pelaajalle tuomitaan PRK jatkoajan päätyttyä. Mikä merkitään rangaistuksen antoajaksi pöytäkirjassa? 

  

 
 

A - joukkue   B - joukkue   

A 5 5+PRK 3.00    

A 8 2 min 3.30 B 10 5+PRK 3.30 

    maali  4.00 



81. Kaudella 2009 – 2010 pöytäkirjaan saa merkitä maksimissaan 18 + 2 pelaajaa? 

  

 
82. Mistä suoritetaan aloitus normaalin pelikatkon jälkeen jos on epäselvää mikä neljästä puolueettoman 

alueen aloituspisteestä on lähinnä. 

  

 
83. Maalivahdille tuomitaan samalla pelikatkolla kaksinkertainen pieni rangaistus ja iso rangaistus sekä 

automaattinen pelirangaistus käytöksestä. Ratkaisu? 

  

 
84. Joukkueen tunnistettu valmentaja lyö laitaa mailalla pelin ollessa käynnissä. Ratkaisu? 

  

 
85. Jos loukkaantunut rangaistu pelaaja palaa peliin ennen kuin hänen rangaistusaikansa on päättynyt, 

tuomitaan joukkuerangaistus. 

  

 
86. B nuorten SM sarjan ottelussa on aina oltava toimitsijaesimies? 

  

 
87. Vaihtoaitiossa ottelun aikana olevien joukkueiden toimihenkilöiden nimet on kirjoitettava pöytäkirjaan?  

  

 
88. Pelaaja tekee maalin, maalia tuulettaessaan hän tekee ”runkkausliikkeen” mailalla. Tuomiosi? 

  

 
89. A-joukkueelle on tuomittu joukkuerangaistus ”liian monta pelaajaa jäällä”. Samalla pelikatkolla A-joukkue 

pyytää pelaajan B 8 mailan lappeen kaarevuuden mittaamista. Mittauksessa maila todetaan lailliseksi. 
Kuinka monta A-joukkueen pelaajaa on rangaistusaitiossa, kun peli jälleen jatkuu? 

  

 
90. A-joukkue on vaihtanut maalivahtinsa kenttäpelaajaan. B-joukkueen hyökätessä syntyy siirretty 

paitsiotilanne, jossa kiekko laukaistaan kohti tyhjää maalia. Juuri ennen kuin kiekko menee maaliin, ehtii 
paitsioasemassa ollut pelaaja puhdistaa alueen. Ratkaisu? 

  

 
91. A 6  2 min 3.00  

A 7  2 min 3.30 B 9 2 + PRK 3.30 
Montako pelaajaa on A- ja B-joukkueen rangaistusaitiossa kun peli jatkuu (3.30)? 

  

 
92. Rangaistuslaukauksen suorituksen aikana edetessään kohti maalia pelaaja menettää kiekon hallinnan 

luistellen kiekon edelle. Voiko hän jatkaa rangaistuslaukausta kun kiekko liikkuu koko ajan kohti maalia?  

  

 
93. Voidaanko vaihtoaitiossa olevan pelaajan mailaa pyytää mitattavaksi? 

  

 
94. Pelaajalle A 10 tuomitaan rangaistus korkeasta mailasta. Samalla katkolla, ennen kuin A 10:n rangaistus 

alkaa, joukkueelle A tuomitaan joukkuerangaistus. Voiko A 10 kärsiä myös joukkuerangaistuksen? 

  



95. B-joukkueen hyväksi on tuomittu rangaistuslaukaus. Vastustajan maalivahti lähtee liian aikaisin 
maalialueelta ja kun maalia ei synny, niin laukaus uusitaan. Onko A-joukkueen mahdollista vaihtaa 
maalivahtia torjumaan uusittavaa rangaistuslaukausta? 

  

 
96. Hyökkäävän joukkueen pelaaja lyö kiekkoa kädellään siten, että kiekko kädellä lyötynä osuu puolustavan 

joukkueen pelaajan mailaan ja kimpoaa sitten maaliin. Voidaanko maali hyväksyä? 

  

 
97. Jos saman joukkueen kahdelle eri pelaajalle tuomitaan samalla katkolla rangaistus siten, että toiselle 

määrätään pieni rangaistus ja toiselle iso rangaistus (+PRK), niin kumpi merkitään pöytäkirjaan ensin 
tuomituksi? 

  

 
98. Kenttäpelaajan mailan varren maksimi pituus on 165 cm. 
  

  

 
99. Kiekko putoaa maalin katolle, mutta ennen kuin päätuomari ehtii katkaista pelin. Hyökkäävän joukkueen 

pelaaja pelaa kiekon pois verkolta ja tekee maalin. Ratkaisusi? 

  

 
 

100. Pelialueelle ilmestyy toinen kiekko. Katkaiset pelin heti. 

  

 
 


