
Turnaussäännöt 
Jukurit E06-turnaus, Mikkeli 14.–16.4.2017 

 
 
 
1. Pelaajien ikä 

 Turnaus on tarkoitettu vuonna 2006 syntyneille junioreille. Yli-ikäisten pelaajien 
mukanaolosta on neuvoteltava turnausjärjestäjän kanssa. 

2. Peliaika 

 Ottelut pelataan yksieräisinä.  

 Ottelukohtainen kokonaisjääaika on 50 min.  

 Aikalisän käyttö ei ole sallittua. 
3. Joukkueiden sijoittuminen 

 Alkusarjassa voitosta saa 2 pistettä ja tasapelistä yhden pisteen. 

 Mikäli alkusarjan lopuksi lohkoissa useampi joukkue päätyy tasapisteisiin, ratkaistaan 
joukkueiden sijoittuminen seuraavassa järjestyksessä: 

1. Pisteet 
2. Alkusarjan maaliero 
3. Tehdyt maalit 
4. Keskinäisen ottelun tulos 
5. Rangaistusminuutit (vähemmän saanut sijoittuu paremmin) 
6. Arpa 

 Mikäli sijoitusottelu tai mitaliottelu päättyy tasatulokseen, suoritetaan 3 pelaajan 
voittomaalikilpailu. Sen päättyessä tasatilanteeseen, jatketaan pelaaja kerrallaan 
ratkaisuun saakka. 

4. Taklaaminen 

 Pieni rangaistus (2 min) 
o Jos pelaaja saa ottelussa kolmannen pienen rangaistuksen, hänet poistetaan kyseisestä 

ottelusta.  
o Pelaajan saamaa kolmatta rangaistusta ei kärsitä rangaistusaitiossa, vaan rangaistuksen 

päätyttyä rangaistun pelaajan joukkue laittaa kentälle seuraavan pelivuorossa olevan 
pelaajan.  

o Rangaistuksia syyllä ”pelin viivyttäminen / kiekko katsomoon” ei lasketa tähän 
kertymään. 

 Iso ragaistus (5 min) ja pelirangaistus  
o kun vastustaja loukkaantuu 
o laitataklaus 
o selkään taklaus 
o päähän kohdistunut taklaus 
o Ison rangaistuksen saanut pelaaja saa automaattisesti pelirangaistuksen ja hänet 

poistetaan ottelusta. Rangaistusta ei kärsitä rangaistusaitiossa. 

 Ottelurangaistus (erotuomarin harkinnan mukaan) 
o kun loukkaantumisvaara on ilmeinen.  
o kun taklataan vauhdilla laitaa vasten kentältä päin lähestyen.  
o kun taklataan selvästi vastustajan liikeradasta poikkeavasta suunnasta takaa, sivusta tai 

edestä lähestyen.  
o kun vastustaja loukkaantuu laita-, selkään tai päähän kohdistuneessa taklauksessa 
o Ottelurangaistuksen saanut pelaaja poistetaan ottelusta. 
o Ottelurangaistus aiheuttaa 5 minuutin alivoiman. Rangaistusta ei kärsitä 

rangaistusaitiossa. 

 
 



 
 

 Rangaistusta ei tuomita,  
o kun luistellaan laidansuuntaisesti 
o taklattavan pelaajan ollessa kiinni laidassa ja taklataan pelaajaa samansuuntaisella 

liikeradalla  
o kun puolustava pelaaja ja hyökkäävä pelaaja liikkuvat samansuuntaisesti, vaikka 

rintamasuunnat ovatkin vastakkaiset ja puolustava pelaaja taklaa lantio- tai 
hartiataklauksella  

5. Mailalla suoritettu, vartaloon kohdistuva häirintä on kielletty  

 Mailalla ei saa ahdistaa vastustajaa vartaloon vyötärötason yläpuolelta.  

 Jos vastustaja loukkaantuu, tuomitaan vähintään 5 min ja pelirangaistus.  
6. Vaihtaminen pitkän kiekon jälkeen  

 Pitkän kiekon tehnyt joukkue saa vaihtaa kenttäpelaajat pitkää kiekkoa seuranneella katkolla.  
7. Käytösrangaistukset  

 Maalivahdin saadessa 10 min käytösrangaistuksen, ei hänen rangaistustaan kärsi kukaan 
kenttäpelaajista rangaistusaitiossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Suomen jääkiekkoliiton kilpailusäännöt 2016–2017 / Erityissäännöt E-juniorien sarjoissa 


