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NUORTEN KILPAILUTOIMINTA KAUDELLA 2020-2021 
 
 

 
 
Nämä kilpailumääräykset ovat SJPL:n (liitto) nuorisovaliokunnan (valiokunta) hyväksymät. 
 
YLEISET OHJEET 
 
Nuorten kilpailutoiminnassa noudatetaan vuosittain liittokokouksessa vahvistettavia kilpailumääräyk-
siä. Turnauksissa Nuorisovaliokunta tai turnauksen jury päättää kiistatilanteissa.  
 
http://www.finbandy.fi/fi/wp-content/uploads/2020/10/Kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-
17.10.2020.pdf 
 
 
IKÄLUOKAT JA PELIOIKEUDET NUORTEN SARJOIHIN  
 
P21 nuoret:   
21-vuotta 2000-2003 syntyneet pojat sekä naiset (ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin) 
  
P17 nuoret:   
17-vuotta 2004-2005 syntyneet pojat sekä naiset (ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin) 
 
P15 nuoret:   
15-vuotta 2006-07 syntyneet pojat sekä tytöt ja naiset (ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin) 
 
P13 nuoret:   
13-vuotta 2008-09 syntyneet pojat sekä tytöt 2006 syntyneet ja nuoremmat 
 
P11 nuoret:   
11-vuotta 2010      syntyneet pojat sekä tytöt 2008 syntyneet ja nuoremmat  
 
P10 nuoret:   
10-vuotta 2011 >    syntyneet pojat ja tytöt 2009 syntyneet ja nuoremmat 
 
Kaikilla edellä mainituilla on oikeus osallistua myös ikäluokan runkosarjaan ja lopputurnauksiin. 
 
Nuoremmilla pelaajilla on aina oikeus edustaa oman seuransa vanhempaa joukkuetta, mikäli pelaa-
jalle ei ole haettu Y-ikäislupaa. 
 
OTTELU- JA JÄÄHYAJAT SM-SARJASSA 
      
  Otteluaika Jäähyt                                  
P21 ja P17 2 x 45 min 10 min ja 5 min 
 
P15 2 x 40 min  10 min ja 5 min ** 
** 2 x 35 min, kun joukkue pelaa samana päivänä useamman ko. ikäluokan ottelun.  
 
P13 2 x 30 min  6 min ja 3 min *** 
***  2 x 25 min, kun joukkue pelaa samana päivänä useamman ko. ikäluokan ottelun. 
 
P11 2 x 15 min     3 min * 
 2 x 20 min 3 min * 
 2 x 25 min 3 min ja 6 min, yksittäinen ottelu 
 
P11 * valinnainen määritellään turnaussäännöissä 
P11 ikäluokassa yksittäinen ottelu voidaan pelata 2 x 25 minuuttia. 
 

http://www.finbandy.fi/fi/wp-content/uploads/2020/10/Kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-17.10.2020.pdf
http://www.finbandy.fi/fi/wp-content/uploads/2020/10/Kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-17.10.2020.pdf
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Kenttäolosuhteet voivat myös joskus aiheuttaa sen, että peliaikaa joudutaan lyhentämään, ottelun 
erotuomari ilmoittaa silloin peliajan. 
 
Liiton tulospalveluun sarjoihin on aina päivitetty ns. virallinen peliaika, Live-seuranta on pakollinen 
sarjoissa P21-, P17- ja P15-ikäluokat. Mikäli ottelussa on poikkeava peliaika (ei virallinen) on syytä 
varmistaa etukäteen, että ottelun oikea peliaika on päivitetty tulospalveluohjelmaan. 
Poikkeava peliaikatieto on lisättävä ottelukohtaisesti ja sen voi tehdä vain liiton toimihenkilö. 
 
Ison kentän peleissä (P13 alkaen) maalivahti saa heittää pallon ilmassa yli puolenkentän. 
 
AIKALISÄT 
 
Aikalisä on käytössä kaikissa liiton nuorten sarjoissa. Molemmilla joukkueilla on oikeus yhteen yhden 
minuutin aikalisään ottelun aikana. Joukkueen kapteeni/valmentaja pyytää aikalisän pelikatkon aika-
na ottelun erotuomarilta. Aikalisä annetaan seuraavan pelikatkon aikana. Aikalisät eivät ole sallittuja 
lopputurnauksien alkusarjojen otteluissa, mikäli ei toisin mainita. 
 
OTTELUN TULOS JA OTTELUPÖYTÄKIRJA 
 
P13- ja P11-otteluissa käytetään tulospalveluohjelmasta saatavaa esitäytettyä ottelupöytäkirjaa. Jo-
kainen joukkue päivittää pelaajatietonsa tulospalveluohjelmaan. Mikäli seuralla on useampi joukkue 
samassa sarjassa ja pelaajia peluutetaan ristiin, on kaikki pelaajat merkittävä molempien joukkuei-
den pelaajaluetteloihin. 
 
P13 sarjaottelut päivitetään tulospalveluohjelman ns. kevyeen versioon (kokoonpanotiedot, maalit, 
syötöt ja jäähyt) välittömästi ottelun jälkeen. Kotijoukkue huolehtii tuloksen ilmoittamisesta tulospalve-
luohjelmaan. Erillinen ohje. 
 
P11 otteluissa käytetään tulospalveluohjelmasta tulostettua esitäytettyä pöytäkirjaa, joukkueiden on 
päivitettävä kokoonpanotietonsa viimeistään 2 vrk ennen osaturnausta tulospalveluohjelmaan. Otte-
lutulos ilmoitetaan välittömästi ottelun jälkeen kännykällä, ainoastaan lopputulos ja puoliaika ilmoite-
taan, ei muita tilastomerkintöjä. Tulosilmoituksen yhteydessä liitetään kuva ottelupöytäkirjasta. Erilli-
set ohjeet tuloksen ilmoittamiseen ja pöytäkirjan kuvaamiseen liitteenä. 
  
Ottelutulokset ja sarjaohjelmat ovat nähtävissä liiton Internet-sivuilla  www.finbandy.fi  kohdassa 
tulospalvelu. 
 
P21-, P17- ja P15- ikäluokissa käytetään sähköistä pöytäkirjaa ja joukkueet päivittävät 3 tuntia ennen 
ottelun alkamisaikaa oman joukkueensa kokoonpanon sähköiseen pöytäkirjaan. Ottelut ovat Live-
seurannassa. 
Ottelupäivänä kotijoukkueella näkyy molempien joukkueiden kokoonpanotiedot. Mikäli Live-
seurannan päivitystä laiminlyödään, poistetaan palvelu nopealla aikataululla. 
Kotijoukkue tulostaa ottelupöytäkirjakopioita ottelupaikalle 3-4 kappaletta. Yksi kopio on toimitettava 
tuomaristolle ja vastustajalle. 
Ottelusihteeri/tulospalvelunhoitaja varmistaa vielä joukkueilta, että kokoonpanot ovat oikein. Muutok-
set kokoonpanoihin pitää aina ilmoittaa tuomaristolle sekä ottelusihteerille, jonka velvollisuus on huo-
lehtia siitä, että sähköisen pöytäkirjan pitäjä saa myös tiedon. 
Nuorten SM-sarjan otteluissa erotuomari ei vahvista pöytäkirjaa omalla tunnuksellaan vaan Live-
seurannan tekijä merkitsee ottelupöytäkirjan tarkistetuksi ja tallentaa sen, kun erotuomari on tarkista-
nut sen yhdessä ottelusihteerin kanssa. 
Tulospalveluohjelmassa oleva ottelupöytäkirja on virallinen, mitään paperiversioita ei tarvitse enää 
säästää sen jälkeen, kun sähköinen pöytäkirja on tarkistettu ja tallennettu, 
 
P13-P11 sarjat 
Esitäytetty ottelupöytäkirja tulostetaan tulospalveluohjelmasta. Molempien joukkueiden joukkueenjoh-
tajat tarkistavat oman joukkueensa kokoonpanon ennen ottelun alkua ja allekirjoituksella hyväksyvät 
sen, kun käytetään paperista pöytäkirjaa. 
 

http://www.finbandy.fi/
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Pelaajat jotka eivät ole pelaavassa kokoonpanossa vedetään yli, mahdolliset puuttuvat nimet lisätään 
käsin esitäytettyyn pöytäkirjaan.  
 
Liiton paperiseen ottelupöytäkirjaan sekä sähköiseen pöytäkirjaan mahtuu enintään 20 pelaajaa, jos 
joukkueella on kokoonpanossa enemmän pelaajia, on ne aina lisättävä käsin. 
Merkitsemällä esim. loukkaantuneita pelaajia tai muusta syystä poissa olijoita ”ei aktiiviseksi” tulos-
palveluohjelmassa, pelaajat eivät näy silloin kokoonpanotiedoissa eli eivät tulostu ottelupöytäkirjaan. 
 

 
 
Liitto päivittää tulospalveluohjelmaan K- ja Y-merkinnät, jolloin ne myös näkyvät sähköisessä pöytä-
kirjassa automaattisesti. Mikäli merkintöjä ei jostain syystä näy, on ne merkittävä käsin. Puuttuvista 
merkinnöistä ilmoitus liiton toimisto miitta.riekki@finbandy.fi. 
 
Joukkueenjohtajan tehtävä on 30 minuuttia ennen ottelun alkua käydä vahvistamassa toimitsija-
kopissa (sähköisen pöytäkirjan pitäjä), että joukkueen kokoonpanotiedot ovat oikein. 
 
Erotuomarilla on oikeus tarkistaa joukkueiden pelaajien lisenssit. Joukkueiden velvollisuus on pi-
tää mukanaan lisenssilista. Seurojen Suomisport käyttäjällä on tunnukset lisenssijärjestel-
mään ja seurat voivat sieltä tulostaa oman seuransa lisenssitiedot. Seuran pääkäyttäjällä on 
mahdollisuus antaa käyttöoikeuksia seuran sisällä. 
 
Jokainen joukkueenjohtaja käy päivittämässä joukkueensa tiedot liiton tulospalveluohjelmas-
sa https://finbandy.torneopal.fi/taso/sarjaryhma.php?sryhma=5 
 
(kirjaudu > ja mikäli olet unohtanut salasanasi tilaa uusi) 
 
Salasanan tilaaminen tulospalveluohjelmasta edellyttää sitä, että sinut on  merkitty joukkueen yh-
teyshenkilöksi. 
 
Kokoonpanoista pitää poistaa ne pelaajat, jotka eivät ole lainkaan joukkueessa ja ”Liitä pelaajia seu-
rasta” toiminnon kautta hakea uusia pelaajia joukkueeseen. K- ja Y-pelaajat  yhdistetään joukkuee-
seen pelaajan Suomisportin id-numerolla. 
Penkkiväki (Taustat alta) liitetään joukkueeseen samalla tavoin ” Liitä toimihenkilöitä” toiminnon kaut-
ta. Penkkiväellä on oltava voimassa oleva toimitsijalisenssi. 
 
 
LOPPUTURNAUSTEN TALOUS 
 
Lopputurnauksen järjestelyistä (ml. tuomaripalkkiot, ottelupallo ja kenttävuokrat) vastaa järjestävä 
seura.  Osallistumismaksut on ilmoitettu sarjojen kohdalla. 
 
LIITON EDUSTAMINEN 
 
Liiton järjestämille leireille sekä kansallisiin että kansainvälisiin edustustehtäviin valitsemisen edelly-
tys on voimassa oleva liiton kilpailulisenssi. 
 
Training Camp: 
Leireille on varattu ajankohdat, Nuorisovaliokunta päättää niiden järjestämisestä joulukuun alussa. 
 
TC 06-07 P15 8.-10.1.2021 
TC 08-09 P13 15.-17.1.2021 
 

mailto:miitta.riekki@finbandy.fi
https://finbandy.torneopal.fi/taso/sarjaryhma.php?sryhma=5


4 

 
 
OTTELUAJAT JA OTTELUKENTTÄ 
 
Jokainen joukkue ilmoittaa kaikkien kotiotteluidensa otteluajan ja -paikan kirjallisesti liiton toimistolle 
ja sen erotuomarikerhon edustajalle, joka vastaa alueen erotuomariasettelusta sekä vastustajille.  
 
OTTELUSIIRTO 
 
Ottelusiirtoja ei saa tehdä ilman liiton ja nuorisovaliokunnan lupaa. Ottelusiirtoa haluttaessa on aina 
ensin sovittava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jonka jälkeen molemmat seurat viipymät-
tä lähettävät liitolle sähköposti- ilmoituksen ottelun siirrosta miitta.riekki@finbandy.fi ja  
nuoriso@finbandy.fi.  
 
Kaudelle 2020-2021 liittohallitus on hyväksynyt erillisen nuorten kilpailutoiminnan ohjeistuksen koro-
nan varalle, toimitetaan kaikille joukkueille. 
 
Jos ottelu jää pelaamatta pakottavien syiden takia, on uusi ottelupäivä ilmoitettava liiton toimistoon 
viimeistään 3 vrk:n kuluttua peruutuspäivästä. Tällöinkin on neuvoteltava ensin vastustajan kanssa. 
Jos joukkueet eivät pääse sopimukseen uudesta pelipäivästä määrää liitto uuden pelipäivän. 
 
Nuorten lopputurnauksissa, puolivälierä-, väli- ja mitaliotteluissa vastalausemaksu 300 € on makset-
tava vastalauseen jättämisen yhteydessä, 30 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä. 
  
Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan  
 
 
PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS 
 
Joukkueen johdon tehtävä on huolehtia, että joukkueen kaikki pelaajat ovat edustuskelpoisia.  

 

MAALIVAHDIN SUOJAT PELIKÄSINEET 

MV:n suojien maksimimitat: korkeus 80 cm ja leveys 30,5 cm. 

Huom.! maalivahdin käsineissä tulee sormien selvästi erottua toisistaan. Käsineiden suurin leveys on 
29 cm (peukalon kohdalta) ja etusormen kohdalta 24 cm. ”Korkeus suurimmillaan on 28 cm (keski-
sormi), 27 cm etusormen ja 24 cm pikkusormen kohdalla. 

 
PELAAJA- JA TOIMITSIJALISENSSIT 
 
Pelaaja- ja toimitsijalisenssit on lunastettava ennen ensimmäistä virallista ottelua. Joukkueenjohtajal-
la tai valmentajalla tulee olla seuran pelaajalisenssilista mukana kaikissa otteluissa. Pelaaja ja/tai 
hänen huoltajansa ovat vastuussa henkilökohtaisesta vakuutusturvasta.  
 
Joukkueen taustahenkilöillä (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja ym) pitää olla voimassa oleva 
Toimitsijalisenssi. Henkilöt, joilla on toimitsijalisenssi ovat vakuutettuja liiton Tuplaturvavakuutuksen 
kautta. 
 
Pelaajalisenssi ostetaan aina pelaajan syntymäajan ja sukupuolen mukaan. Pelaaja on oikeutettu 
pelaamaan tällä lisenssillä myös vanhempien pelejä tai tyttöpelaajat poikien sarjassa. 
 
Suomen Jääpalloliiton lisenssitiedot löytyvät alla olevan linkin alta.  
 
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/lisenssi/ 
 
Lisenssi ostetaan https://info.suomisport.fi/ 
 

mailto:miitta.riekki@finbandy.fi
mailto:nuoriso@finbandy.fi
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/lisenssi/
https://info.suomisport.fi/
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Tietosi ovat luottamuksellisia, käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuo-
jalausekkeen ja selosteen mukaisesti. 
 
Suomen Jääpalloliitto ei ole vakuuttanut pelaajia eikä erotuomareita, vaan vastuu vakuuttamisesta on 
jokaisella itsellään. 
 
EROTUOMARIASIAT 
 
P21- ja P17-nuorten otteluissa suositellaan, että käytetään kolmea (3) erotuomaria, muissa nuorten 
otteluissa kahta (2) erotuomaria. P21- ja P17 välierä- ja mitaliotteluissa on oltava kolme virallista ero-
tuomaria ja päätuomarina liigatason tuomari. P15 lopputurnauksessa on kaikissa otteluissa oltava 
kolme erotuomaria. 
 
Erotuomariasettelusta vastaa jokaisen paikkakunnan erotuomarikerhon henkilö. Liiton otteluissa 
voidaan käyttää ainoastaan liiton virallisia erotuomareita.  Liitolla on listat kaikista erotuomareis-
ta, jotka ovat osallistuneet Suomen Jääpalloliiton ja sen piirien tai kerhojen järjestämille erotuomari-
kursseille. Erotuomarilla on oltava voimassa oleva erotuomarilisenssi, poikkeuksen muodostavat 
sääntöjen § 50 Erotuomarikoulutus junioripelaajille mukaiset pelaajat, joilla on pelaajalisenssi. 
 
Erotuomarikortteja ei enää postiteta, jokaisen tulee ladata Suomisport applikaatio puhelimeen ja siel-
lä näkyy erotuomarilisenssin tiedot, toimii samalla erotuomarikorttina.  
 
www.suomisport.fi 
 
EROTUOMARIPALKKIOT 
 
Linkki voimassa olevaan erotuomaripalkkiosopimukseen. 
 
http://www.finbandy.fi/fi/wp-content/uploads/2020/10/Erotuomaripalkkiot-2020_2021.docx 
 
P11:sta SM –osaturnauksissa järjestävä seura ja paikallinen erotuomarikerho voivat sopia erotuoma-
rikorvauksista.   Järjestävä seura vastaa kaikista erotuomarikuluista.  
       
Matkakorvaukset: 
1. Matka on aina tehtävä niin, että seuralle siitä aiheutuvat kokonaiskustannukset muodostuvat 

mahdollisimman pieniksi. 
 
2. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa korvataan matkakulut virallisen taksan VR II lk:n mukaan 

makuuvaunu- tai paikkaliput tarvittaessa huomioituna. Yleisillä kulkuneuvoilla matkustettaessa on 
matkakulujen kuitit liitettävä matkalaskuun. 

 
3. Oman paikkakunnan otteluissa korvataan matkakulut yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti 

paitsi poikkeustapauksissa, joissa oman auton käyttö on perusteltavissa, kohtuuttoman huonojen 
liikenneyhteyksien vuoksi, miksi on katsottava mm. yleisten kulkuneuvojen vaihtaminen useam-
min kuin yhden kerran samaan suuntaan matkustettaessa. Perättäisistä otteluista maksetaan yksi 
matkakorvaus vain todellisten matkakorvausten mukaan. 
 

4. Korvaus oman auton käytössä on verovapaa 1 henkilön matkustaessa 0,43 snt/km. (v.2020) 
 
Kotimaan verovapaa päiväraha 2020: 
Yli 6 tuntia /puolipäiväraha  20 € 
Yli 10 tuntia /kokopäiväraha  43 €    

 
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2021 tämän vuoden 
lopulla www.vero.fi 
 
 
SM-LOPPUTURNAUS 

http://www.suomisport.fi/
http://www.finbandy.fi/fi/wp-content/uploads/2020/10/Erotuomaripalkkiot-2020_2021.docx
http://www.vero.fi/
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Joukkueet itse maksavat kaikki kustannuksensa. Järjestävän seuran tulee tarvittaessa auttaa loppu-
turnaukseen tulevaa joukkuetta tiedottamalla   majoitus- ja ruokailumahdollisuuksista. Järjestävä seu-
ra vastaa lopputurnauksissa ottelu-, erotuomari- ja pallokuluista.  
 
OTTELUAJAT VÄLIERISSÄ- JA LOPPUTURNAUKSISSA 
 
P21- ja P17   2 x 45 min, jäähyt 10 ja 5 min 
P15-nuoret  2 x 30 min, jäähyt 6 ja 3 min 
P13-nuoret  2 x 20 min, jäähyt 3 min 
 sijoitusottelut 2 x 25 min, jäähyt 6 ja 3 min 
P11-nuoret  2 x 20 min, jäähyt 3 min 
 
JOUKKUEIDEN SIJOITTAMINEN LOHKOIHIN LOPPUTURNAUKSISSA 
 
Sarjoissa samassa lohkossa ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet joukkueet sijoitetaan eri lohkoihin. Nuo-
risovaliokunta suorittaa lopputurnausten lohkojaot tammikuun loppuun mennessä. 
 
Kolmoset vaihtavat tarvittaessa paikkaa, jos seuran kaksi joukkuetta on lopputurnauksessa. Saman 
seuran kaksi joukkuetta eivät saa pelata samassa lohkossa lopputurnauksessa. 
 
P11 –junioreissa sijoittelun perustana on menestys SM –osaturnauksissa. Mikäli seuralla on useampi 
joukkue ikäluokassa, on joukkueiden ehdottomasti käytettävä osaturnausilmoittautumisessa joukku-
een omaa joukkuetunnusta (esim. Botnia/oranssi ilmoittautuminen ei voi olla vain Botnia), tätä tun-
nusta on käytettävä myös ohjelmassa.  
 
Osaturnausjärjestäjän on toimitettava turnauksen ohjelma viimeistään viikkoa ennen turnausta liiton 
toimistolle ja siinä on oltava selvästi merkittynä lohkojaot, joukkuetunnukset oikein sekä turnauksen 
otteluiden peliaika. 
 
P11-junioreiden SM-lopputurnauksessa valiokunta laatii kauden aikana osaturnausten perusteella 
joukkueiden välisen sijoittelun paremmuusjärjestyksen. Paremmuusjärjestyksen perusteella valiokun-
ta asettelee ennalta käsin parhaat joukkueet eri lohkoihin. Tämän jälkeen sijoitetaan seuraavaksi 
parhaat samalla periaatteella, jne. Mikäli jokin lohko jää vajaaksi mahdollistaen suoran pääsyn jatko-
otteluihin, sijoitetaan tähän lohkoon em. paremmuusjärjestyksen perusteella suoraan jatkoon pääse-
vä määrä parhaita joukkueita. ´ 
 
SÄÄNNÖT 
 
Jääpallosäännöt ovat Jääpalloliiton internet-sivulla, linkki sääntöihin. 
 
http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/liiton-saannot/jaapallosaannot/t 
 
Sääntökirjaa noudatetaan kaikissa niissä sääntöasioissa, mitä ei ole erikseen liiton kilpailumääräyk-
sissä tai Junnuoppaassa mainittu.  
 
TULOSPALVELU 
 
Järjestävä seura vastaa sähköisestä tulospalvelun hoitamisesta lopputurnauksen aikana. P11-  lop-
puturnauksessa käytetään tulospalveluohjelmasta tulostettavia esitäytettyjä pöytäkirjoja. Esitäytettyi-
hin pöytäkirjoihin otetaan allekirjoitukset (joukkueet, päätuomari). Tarkemmat toimintaohjeet käydään 
läpi jokaisen turnausjärjestäjän kanssa. 
 
Liitto toimittaa järjestävälle seuralle Finbandyn tulospalvelun internet-tunnukset reaaliaikaisen päivi-
tyksen mahdollistamiseksi. 
 
 
JURY 

http://www.finbandy.fi/fi/asiointi-lomakkeet/liiton-saannot/jaapallosaannot/t
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Nuorisovaliokunta nimeää nuorten SM- väli- ja lopputurnausten juryt. Juryn tehtävänä on paikan 
päällä ratkaista mahdolliset turnauksen aikaiset kiistakysymykset. Juryn päätösvalta alkaa turnauk-
sen ensimmäistä päivää edeltävänä iltana klo 18:01. SM-lopputurnauksiin liitto nimeää juryn.  
 
Jäsen 1 SJPL:n edustaja, puheenjohtaja 
Jäsen 2 Erotuomarikerhon edustaja 
Jäsen 3 Järjestävän seuran edustaja 
 
Sijoitus- ja loppuotteluissa ottelun päättyessä tasan, pelataan P15 ja nuoremmissa 2 x 5 min. jatkoai-
ka Sudden Death -menetelmällä eli ottelu päättyy ensimmäisen maalin tehneen joukkueen voittoon 
heti maalin jälkeen.  
 
P21- ja 17 sijoitus- ja loppuotteluissa ottelun päättyessä tasan pelataan 2 x 10 min. jatkoaika Sudden 
Death- menetelmällä eli ottelu päättyy ensimmäisen maalin tehneen joukkueen voittoon heti maalin 
jälkeen. 
 
Jos jatkoajan jälkeen tilanne on tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu. Rangaistuslyöntikilpailu 
suoritetaan liiton jääpallosääntöjen § 16  mukaan 
 
16.2. Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat pelaajat  
Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun päätösvi-
hellyshetkellä merkattuna kokoonpanoon. Kokoonpanoluetteloon ei voi enää lisätä pelaajia päätösvi-
hellyksen jälkeen, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen.  
Rangaistuslyöntikilpailuun voi osallistua jäähyllä ollut pelaaja, mutta ei ottelurangaistuksen saanut 
pelaaja (punainen kortti). Maalivahdit eivät saa osallistua.  
 
16.3. Rangaistuslyöntikilpailun aloitus  
Erotuomari valitsee maalin, johon rangaistuslyönnit suoritetaan. Tämän jälkeen arvotaan lyöntijärjes-
tys teikkaamalla: voittava joukkue aloittaa.  
Molemmat joukkueet suorittavat ensin kilpailun sääntöjen määräämän määrän P21-, P17- ja P15 (5) 
ja P13-ja P11 (3) rangaistuslyöntejä vuorotellen eri pelaajien toimesta. Pelaajalla on oikeus toiseen 
rangaistuslyöntiin vasta sen jälkeen, kun kaikki pelaajat ovat suorittaneet lyönnin.  
Jos toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin mihin toinen joukkue voi yltää, kilpailu lopete-
taan, vaikka kaikkia rangaistuslyöntejä ei ole vielä suoritettu. 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Ennen turnauksen alkua järjestäjän tulee varmistua siitä, että jokaiselle osallistujajoukkueelle on jaet-
tu tieto ensiavusta, varuste-ja ruokahuollosta sekä turnaussäännöt. 
 
SM-MITALIT 
 
Liitto toimittaa lopputurnaukseen jaettavaksi jokaiselle mitalijoukkueelle 23 mitalia. Nuorten sarjoissa 
jaetaan pytty, joka on kiertopalkinto. Pytty tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen ikäluokan lopputur-
nausta liiton toimistolla tai lopputurnauspaikkakunnalle, jotta se jaettavissa uudelleen. 
 
VIRHEET 
 
Mikäli huomaat virheitä tulospalveluohjelman otteluissa tai tämän vihkon tiedoissa, ole ystävällinen ja 
ota viipymättä yhteys liiton toimistoon. 
 
Suomen Jääpalloliitto ja nuorisovaliokunta pidättävät oikeudet muutoksiin. 
 
Helsingissä, marraskuu 2020 
 
SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO 
Nuorisovaliokunta 
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