Muutokset IHF pelisääntöihin 2016
1. Maalivahti kenttäpelaajana
Sääntö 4:1 3. pykälä, Säännöt 4:4-7
Huomaa, että sääntö 4 on edelleen täysimääräisenä voimassa koskien sitä kun
maalivahdin tilalle vaihdetaan kenttäpelaaja. Seuraava säännön laajennus tulee
kuitenkin voimaan:
1) Joukkueella on oikeus 7 kenttäpelaajaan kentällä samanaikaisesti jos maalivahti
vaihdetaan yhteen kenttäpelaajaan. Ei ole pakollista (mutta kuitenkin sallittua),
että yhdellä pelaajalla on samanvärinen pelipaita kuin maalivahdilla.
2) Jos joukkue pelaa 7 kenttäpelaajalla, yksikään kenttäpelaaja ei saa hoitaa
maalivahdin tehtävää, toisin sanoen yksikään kenttäpelaaja ei saa astua
maalialueelle maalivahdiksi. Jos, pallon ollessa pelissä, joku seitsemästä
ulkopelaajasta astuu maalialueelle ja riistää selvän maalinsaantitilaisuuden,
vastustajalle tuomitaan 7m-heitto. Sääntö 8:7f on voimassa.
3) Vaihdon suorittamisessa pätevät normaaliin tapaan säännöt 4:4-7 ja
maalivahdin tullessa takaisin kentälle hän saa normaalit oikeutensa takaisin
sääntöjen 5 ja 6 mukaan.
4) Jos joukkue pelaa seitsemällä kenttäpelaajalla ja joukkueen tulee suorittaa
ulosheitto, tulee yhden kenttäpelaajan poistua pelikentältä ja maalivahti vaihtaa
kentälle suorittamaan heitto. Erotuomarit arvioivat tässä tapauksessa onko
peliaikakatko tarpeen.
2. Loukkaantunut pelaaja
(Pykälä on käytössä vain miesten SM-liigassa ja naisten SM-sarjassa sekä
Cup-kilpailujen niissä otteluissa, joissa sovelletaan SM-toimintaohjeita)
Ohjeita erotuomareille koskien säännön 4:11 pykälää 1
-

-

-

Jos erotuomarit ovat aivan varmoja siitä, että loukkaantunut pelaaja tarvitsee
lääkintäapua, tulee heidän välittömästi katkaista peli ja näyttää käsimerkit 15
sekä 16. Tässä tilanteessa joukkueen johtaja/johtajat eivät voi kieltäytyä
tulemasta kentällä auttamaan loukkaantunutta pelaajaa.
Kaikissa muissa tapauksissa erotuomareiden tulee pyytää pelaajaa nousemaan
ylös saamaan lääkintäapua kentän ulkopuolella ennen kuin he katkaisevat pelin
ja näyttävät käsimerkit 15 sekä 16.
Kaikkia näitä ohjeita rikkovia pelaajia ja joukkueen johtajia tullaan rankaisemaan
epäurheilijamaisesta käytöksestä.

4:11 pykälää 1 muutetaan seuraavasti:
-

Saatuaan lääkintäapua pelikentällä pelaajan on poistuttava pelikentältä

-

-

-

Pelaaja voi palata pelikentälle kun hänen joukkueensa lääkintäapua seurannut
kolmas hyökkäysvuoro on päättynyt. Otteluvaltuutettu on vastuussa tämän
säännön seuraamisesta.
Hyökkäys katsotaan alkaneeksi kun joukkue saa pallon haltuunsa ja
päättyneeksi kun tehdään maali tai hyökkäävä joukkue menettää pallon
hallinnan.
Jos joukkueella on pallon hallinta sen pelaajan tarvitessa lääkintäapua,
lasketaan tämä hyökkäys ensimmäiseksi hyökkäysvuoroksi.
Jos pelaaja astuu kentälle ennen kolmen hyökkäysvuoron päättymistä, tulee
tämä tulkita vääräksi vaihdoksi.
Edellä mainittu ei ole voimassa mikäli lääkintäapu johtuu vastustajajoukkueen
progressiivisesti rangaistusta rikkomuksesta.
Sääntö ei koske sitä tilannetta, jossa pallo osuu maalivahdin päähän ja hän
tästä johtuen tarvitsee lääkintäapua.

3. Passiivinen peli
Säännöt 7:11-12 ovat edelleen voimassa, samoin selvennys 4 osat A-C sekä E
Selvennys 4 osa D, on muotoiltu uudestaan seuraavaan muotoon:
-

-

-

-

Näytettyään passiivisen pelin ennakkovaroitusmerkkiä erotuomarit voivat
tuomita passiivisen pelin milloin vain jos he eivät havaitse joukkueella yritystä
hakeutua heittotilanteeseen
Ennakkovaroitusmerkin näyttämisen jälkeen joukkueella on 6 syöttöä aikaa
päästä heittotilanteeseen
Jos maksimissaan 6 syötön jälkeen ei tule heittoa maalia kohti, jompikumpi
erotuomareista tuomitsee vastustajalle vapaaheiton passiivisesta pelistä
Jos hyökkäävälle joukkueelle tuomitaan vapaaheitto ennakkovaroitusmerkin
näyttämisen jälkeen, sitä edeltävät syötöt lasketaan mukaan syöttöjen
kokonaismäärään. Samoin jos puolustava joukkue torjuu heiton maalia kohti.
Jos puolustava joukkue hyökkäävän joukkueen kuudennen syötön jälkeen mutta
ennen erotuomarin passiivisen pelin vihellystä, syyllistyy sääntörikkomukseen,
tämä sääntörikkomus johtaa vapaaheittoon hyökkäävälle joukkueelle. Tällöin
hyökkäävällä joukkueella on vielä, suoran heiton lisäksi, yksi syöttö aikaa
päättää hyökkäys.
Erotuomareiden arvioima syöttöjen määrä on, säännön 17:11 1. pykälän
mukaisesti, heidän omien tapahtumatoteamustensa perusteella tekemä ratkaisu.

4. Varsinaisen peliajan sekä jatkoaikojen ”viimeinen minuutti”
Aiemman ”viimeisen minuutin” sijaan erityissäännöt muuttuvat koskemaan
viimeisiä 30 sekunteja.
Säännöt 8:5, 8:6 ja 8:10c-d muuttuvat seuraavan muotoon:

1 ”peliajan viimeisen minuutin aikana” muuttuu muotoon ”peliajan viimeisten 30
sekuntien aikana”.
2 Säännön 8:10c (pallo ei pelissä) mukaisesta sääntörikkomuksesta tulee
rangaista ottelusta sulkemisella ilman kirjallista raporttia sekä tuomita 7m-heitto
vastustajalle.
3 Sääntöjen 8:10d (pallo pelissä) ja 8:5 mukaisesta sääntörikkomuksesta tulee
rangaista ottelusta sulkemisella ilman kirjallista raporttia sekä tuomita 7m-heitto
vastustajalle.
4 Sääntöjen 8:10d (pallo pelissä) ja 8:6 mukaisesta sääntörikkomuksesta tulee
rangaista ottelusta sulkemisella ja kirjallisella raportilla sekä tuomita 7m-heitto
vastustajalle.
5 Tapauksissa 3 ja 4 pätevät seuraavat ohjeet:
5.1 Hyökkäävä pelaaja onnistuu maalin teossa; ei 7m-heittoa
5.2 Hyökkäävä pelaaja syöttää kanssapelaajalleen joka epäonnistuu maalin
teossa; 7m-heitto
5.3 Hyökkäävä pelaaja syöttää kanssapelaajalleen joka onnistuu maalin teossa;
ei 7m-heittoa
5. Sininen kortti
Säännön 16:8 (säännöt 8:6 ja 8:10) viimeinen pykälä muuttuu seuraavaan
muotoon:
-

Tämä osoitetaan näyttämällä punaisen kortin lisäksi sinistä korttia
Sininen kortti tulee olla erotuomareiden hallussa
Erotuomareiden tulee ensi näyttää punainen kortti ja sen jälkeen, lyhyen
keskinäisen keskustelun jälkeen, sininen kortti

