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1. Yleistä
Harrasteturnauksessa pelataan IIHF:n voimassa olevilla pelisäännöillä, sekä näillä sarjaa varten
muokatuilla SJL:n harraste- ja seniorisäännöillä.
Turnauksen otteluista pidetään pöytäkirjaa. Otteluiden lopputulokset julkaistaan Parkanon Kiekko
ry:n internet-sivuilla.
Parkanon Kiekon Edustusjoukkueen pelaajat toimivat pelinohjaajina ja toimitsijoina
Jokaisella pelaajalla tulee olla henkilökohtainen tapaturmavakuutus. Ilman vakuutusturvaa ei voi
pelata. Pelaajan tulee itse selvittää vakuutuksensa kattavuus. Parkanon Kiekko ry ei vakuuta
pelaajia eikä joukkueiden muita henkilöitä, eikä ole vastuussa vahingon sattuessa. Pelipassia ei
tarvitse ostaa, sarja ei ole SJL: n alainen.

2. Turnausmuoto ja ottelumäärät
Turnaus on cup-muotoinen kuuden (6) joukkueen turnaus, jossa alkusarja pelataan kahdessa
lohkossa siten, että jokainen lohkon joukkue kohtaa toisensa. Otteluaika on alkusarjan osalta 2 x 15
min suoraa peliaikaa. Erien välissä on1 min tauko. Voitetusta ottelusta joukkueelle 2 pistettä,
tasapelistä 1 piste.
Lohkovaiheen jälkeen pelataan sijoitusottelut, joissa lohkojensa voittajat pelaavat turnauksen
finaalissa ja lohkoissa toiseksi tulleet pelaavat pronssipelissä. Lohkojensa kolmannet pelaavat
sijoituksista 5-6. Sijoitusotteluissa peliaika on 2 x 25 min suoraa peliaikaa. Erien välissä on
maksimissaan 5 min tauko.
Jokaiselle joukkueelle tulee turnauksessa kolme (3) ottelua.
Alkusarjan pisteiden ollessa tasan, alkusarjan sijoitus määräytyy seuraavien tekijöiden mukaan:
1. Keskinäisen ottelun tulos
2. Maaliero (tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus)
3. Tehtyjen maalien lukumäärä
4. Vähemmän rangaistusminuutteja alkusarjassa saanut joukkue paremmalla sijalla
5. Arpa
Jos sijoitusottelut päättyvät tasan, suoritetaan voittolaukauskilpailu. Molemmista joukkueista valitaan
kolme laukaisijaa. Kotijoukkue aloittaa voittolaukauskilpailun. Kolmen laukojan jälkeen tilanteen
ollessa tasan, kilpailua jatketaan pari kerrallaan.
Kaikki laukaukset ammutaan samaan päätyyn. Jäätä ei kunnosteta.

4. Varusteet
Kypärät ja kasvosuojukset
Ainoastaan jääkiekkoon tarkoitetut kypärät ovat sallittuja. Kaikki kypärät tulee olla kiinnitetty
asianmukaisesti. Kypärän tulee olla CE-hyväksytty. Aikuisten sarjoissa (myös harraste- ja

seniorisarjat) pelaavien on iästä riippumatta käytettävä aina vähintään visiiriä. Suositellaan kaikille
kokokasvosuojuksen käyttöä. Kaulasuojat ovat pakollisia.
Maalivahdin varusteet
Harraste- ja seniorisarjoissa saa pelata kaikilla maalivahdeille valmistetuilla varusteilla, jotka
täyttävät sääntökirjan vaatimukset.

5. 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.

6. Taklaaminen
Taklaukset on kielletty. Kiilaaminen on sallittu, määräävä tekijä on sama luistelusuunta.
Laitataklaus, selästä taklaaminen, päähän kohdistuvat taklaukset, keihästäminen ja mailan
päällä lyöminen
Laitataklauksesta, selästä taklaamisesta ja päähän kohdistuvista taklauksista tuomitaan
pelinohjaajan harkinnan mukaan aina iso rangaistus (8 min).
Keihästämisestä ja mailan päällä lyömisen yrityksestä tuomitaan pelinohjaajan harkinnan mukaan
aina iso rangaistus (8 min).

7. Pienet rangaistukset
Pieni rangaistus = 3 min suoraa aikaa.
Jos pelaaja saa ottelussa kolmannen pienen rangaistuksen, hänet poistetaan kyseisestä ottelusta.
Pelaaja saa osallistua normaalisti seuraavaan otteluun. Rangaistuksia, jotka on annettu säännön
”Pelin viivyttäminen – kiekko katsomoon” nojalla ei lueta tähän määrään, eikä myöskään tilannetta,
jossa sääntörikkomus johtaa rangaistuslaukaukseen.

8. Isot rangaistukset
Iso rangaistus = 8 min suoraa aikaa.

9. Käytösrangaistukset 10 min
Jos pelaaja tai toimihenkilö saa ottelussa käytösrangaistuksen, poistetaan pelaaja ottelusta ja
joukkueelle tuomitaan pieni rangaistus (3 min). Joukkue valitsee pelaajan keskuudestaan kärsimään
rangaistusta. Käytösrangaistuksen saanut pelaaja tai toimihenkilö saa osallistua normaalisti
seuraavaan otteluun.

10. Maalivahdin rangaistukset
Jos joukkueella on vain yksi maalivahti ja hänelle tuomitaan ottelussa pelirangaistus, saa rikkonut
maalivahti pelata ottelun loppuun. Jos ainoa maalivahti loukkaantuu, saa hänen tilalleen pukea
yhden kenttäpelaajan.

13. Pitkä kiekko
Molemmat joukkueet saavat vaihtaa pelaajia vapaasti pitkän kiekon jälkeen.

