
	  

	  

Erotuomareille	  ja	  tarkkailijoille	   	   	   	   24.1.2016	  

Selvennys	  Pelisääntöjen	  ja	  toimintaperiaatteiden	  eroavaisuudesta	  

• Pelisääntö	  

4.1	  Joukkue	  koostuu	  enintään	  14	  pelaajasta.	  

Muutosohjeet	  kaudelta	  2012-‐2013	  

Joukkue	  koostuu	  16	  pelaajasta.	  

• Pelisääntö	  	  	  	  

	  4:3	  Pelaajalla	  tai	  joukkueen	  johtajalla	  on	  osallistumisoikeus,	  jos	  hän	  on	  läsnä	  ottelun	  alkaessa	  ja	  merkitty	  ottelupöytä	  kirjaan.	  	  
Pelaajien	  ja	  joukkueen	  johtajien,	  jotka	  saapuvat	  ottelun	  alkamisen	  jälkeen,	  täytyy	  saada	  osallistumisoikeus	  
ajanottajalta/sihteeriltä	  ja	  olla	  merkittyjä	  ottelupöytäkirjaan.	  	  

Pelaaja,	  jolla	  on	  osallistumisoikeus,	  saa	  periaatteessa	  astua	  kentälle	  joukkueen	  oman	  vaihtorajan	  kautta	  milloin	  tahansa.	  	  

	  ”Joukkueen	  vastaavan	  johtajan”	  tulee	  varmistaa,	  että	  ainoastaan	  osanotto-‐oikeuden	  omaavat	  pelaajat	  astuvat	  peli	  kentälle.	  	  	  	  	  
Rikkomuksesta	  rangaistaan	  ”joukkueen	  vastaavan	  johtajan”	  epäurheilullisena	  käytöksenä	  (13:1a-‐b,	  16:1b,	  16:3d	  ja	  16:6c;	  katso	  	  	  
kuitenkin	  Tulkintaohje	  nro	  7).	  	  	  	  	  	  	  

	  Muutosohjeet	  kaudelta	  2012-‐2013	  

Pelaajalla	  tai	  joukkueenjohtajalla	  on	  osallistumisoikeus,	  jos	  hän	  on	  läsnä	  ottelun	  alkaessa	  ja	  merkitty	  pöytäkirjaan	  sen	  
sulkemisen	  mennessä.	  Tämän	  jälkeen	  ei	  ole	  mahdollista	  lisätä	  pelaaja	  tai	  joukkuejohtaja	  pöytäkirjaan.	  Sulkemisella	  tarkoitetaan	  
yleisesti	  sitä	  hetkeä	  jolloin	  joukkuejohtaja	  A	  allekirjoittaa	  pöytäkirjan.	  SM-‐liigassa	  ja	  NSM	  on	  erityisohjeet	  tämän	  osalta.	  	  	  

Tämä	  muutos	  tuli	  kaudelle	  2012-‐2013	  kun	  siirryttiin	  14	  pelaajan	  käytöstä	  16	  pelaajaan.	  Yleisenä	  neuvona	  ”olkaa	  tarkkoja	  kun	  
ottelupöytäkirjan	  täyttämisen	  kanssa	  ennen	  allekirjoitusta”.	  Muistakaa	  laskea	  myös	  pelaajat	  ja	  verratkaa	  pöytäkirjaan.	  

Taustaa	  

IHF:n	  pelisäännöt	  on	  uudistettu	  edellisen	  kerran	  1.7.2010.	  Sääntökirjaa	  ei	  ole	  kokonaisuudessaan	  uusittu	  tämän	  jälkeen	  eikä	  
myöskään	  sen	  suomenkielistä	  versiota.	  Tämän	  jälkeen	  on	  kuitenkin	  eri	  määräyksillä	  tullut	  uusia	  tarkennuksia	  ja	  muutoksia	  jotka	  
ovat	  erikseen	  otettu	  käyttöön.	  Todennäköisesti	  ensi	  kaudelle	  saadaan	  uusi	  sääntökirja	  jos/kun	  säännöt	  muuttuvat	  1.7.2016.	  

Toimintaohje	  tapauksessa	  kun	  huomataan	  että	  kentällä	  on	  pelaaja	  joka	  ei	  ole	  pöytäkirjassa:	  

Pelaaja,	  jonka	  nimeä	  ei	  ole	  pöytäkirjassa,	  tulee	  poistua	  	  vaihtoalueelta.	  Joukkueen	  vastuullinen	  johtaja	  A	  saa	  varoituksen.	  
Pelaajan	  mahdollisesti	  tekemä	  maali/progressiivinen	  tuomio	  jää	  voimaan	  ja	  merkitään	  pöytäkirjaan.	  Pöytäkirjaan	  laitetaan	  rasti	  
kohtaan	  Kyllä,	  raportti	  seuraa	  ja	  raportti	  tulee	  toimittaa	  Käsipalloliittoon.	  	  

Suomen	  Käsipalloliitto	  ry	  

Roger	  Sjölund	  
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