Toimitsijaohjeet 1.9.2013
Suomen Kaukalopalloliitto SKPL ry
TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVÄT
TOIMITSIJAVASTAAVAN ON KÄYTÄVÄ ENNEN OTTELUA EROTUOMARIKOPISSA
OHJEITA VARTEN
KIRJURI
Kirjurin tehtävänä on laatia ottelupöytäkirja sellaiseen muotoon, että se vastaa tarkasti
ottelutapahtumia ja että erotuomarit voivat sen allekirjoittaa.
Ennen ottelua:
* sarja/lohko
* ottelunumero
* päivämäärä
* pelipaikkakunta
* erotuomareiden nimet
* sihteerin (kirjurin) nimi
* joukkueiden nimet
* joukkueiden kokoonpanot, etu- ja sukunimi
* joukkueen johtoon kuuluvat (max. 5 henkilöä vaihtoaitiossa, erillinen lista)
* aloituskokoonpanot (SM-sarja)
* joukkueiden kapteenit (C) ja varamiehet (A)
* mahdolliset try-out pelaajat (T) (kts. kilpailusäännöt 31§)
* mahdolliset junioripelaajat (J) (kts. kilpailusäännöt 25§)
* mahdolliset farmipelaajat (F) (kts. kilpailusäännöt 31§)
* joukkueiden johtajien allekirjoitukset
* tyhjien rivien sulkemiset
* kaikki tekstit TIKKUKIRJAIMIN
* ottelun alkuaika
Ottelun aikana:
* maalit; tekoaika, tekijän numero, syöttäjän numero (erotuomarin ilmoituksen mukaisesti)
* rangaistukset; rangaistavan pelaajan numero, rangaistuksen kesto minuutteina, syy
numerona, alkamis- ja päättymisaika
* aikalisä
* rangaistuslaukaus; suoritusaika, suorittaja maalitekijä sarakkeelle, syöttäjän sarakkeelle
merkitään RK
HUOM!
* jos sama pelaaja saa samanaikaisesti ison (5) ja pienen (2) rangaistuksen, merkitään iso
ensin
* jos saman joukkueen kaksi eri pelaajaa saa samanaikaisesti ison (5) ja pienen (2)
rangaistuksen, merkitään pieni ensin
* toinen 5 minuutin rangaistus samalle pelaajalle ottelussa; ilmoita erotuomarille,
ottelupöytäkirjaan merkitään vain ulosajo
* ottelurangaistus käytöksestä merkitään koodilla 1-OR 2 minuutin rangaistuksena
* ottelurangaistus väkivaltaisuudesta merkitään koodilla 3-OR 5 minuutin rangaistuksena
sekä rangaistuksen päättymisajankohdaksi merkitään ottelun päättymisajankohta
* mikäli joukkuerangaistuksen aiheuttaa joukkueenjohtoon kuuluva merkitään
syynumeronjälkeen JH

* varaa itsellesi apupaperi, ja käytä sitä kun tulee esim. siirrettyjä rangaistuksia
* älä korjaa päälle vaan viivaa entinen merkintä yli ja tee uusi puhtaalle riville
Ottelun päätyttyä:
* maalit erikseen ja yhteensä
* rangaistusten yhteenveto, minuutit
* yleisömäärä
* tyhjien maali- ja rangaistussarakkeiden sulkeminen
* oma nimi
* tuomareiden allekirjoitukset
Raporttisarake
* mikäli ottelutapahtumista tehdään raportti merkitään sarakkeeseen rasti ja toimitetaan
erillinen raportti tapahtuneesta kilpailun järjestäjälle
TARKISTA VIELÄ LOPUKSI, ETTÄ SARJA/LOHKO, JOUKKUEET JA LOPPUTULOS
ON MERKITTY OIKEIN
OTTELUAJANOTTAJA
* erotuomarikortin omaava
* mittaa todellisen otteluajan
* ilmoittaa ottelun, erien ja mahdollisten jatkoerien alkamisesta tuomareille ja joukkueille
* ilmoittaa kunkin erän, jatkoerän ja ottelun päättymisestä
* ilmoittaa kuulutettavaksi ensimmäisen erän viimeisen peliminuutin alkamisen ja peliajan
(ja jatkoajan) kahden viimeisen peliminuutin alkamisen
RANGAISTUSAJANOTTAJA
* pitää luetteloa kaikista rangaistuksista
* huolehtii, että jokaisen rangaistuksen kestoaika on oikein
* ilmoittaa jäljellä olevan rangaistusajan pelaajan sitä kysyessä
MAALITUOMARIT (ei pakollisia)
* kummallakin maalilla
* voimassaolevan erotuomarikortin omaava henkilö
* oltava liiton jäsenenä olevan erotuomarikerhon jäsen
* eivät ole otteluun osallistuvien joukkueiden jäseniä, eivätkä näiden edustusasussa
* toimivat koko ottelun ajan (ellei erotuomari nimeä uutta maalituomaria)
* toimivat saman maalin takana koko ottelun
* antavat merkin, kun pallo on kokonaan ylittänyt maaliviivan maalipylväiden välistä edestä
päin
* kertovat näkemyksensä (maali - ei maali) kyseenalaisista maaleista erotuomarin sitä
kysyessä (lopullisenpäätöksen tekee erotuomari)
* käy erotuomarikopissa ennen ottelun alkua

OTTELUSIHTEERISTÖN LUKUMÄÄRÄ
KANSAINVÄLISET OTTELUT
* A-maaottelut (miehet ja naiset): 3 kortillista + 2 muuta
* B-maaottelut (miehet ja naiset): 2 kortillista + 2 muuta
* Nuoret: 1 kortillinen + 2 muuta
* Muut: 1 kortillinen + 1 muu
KANSALLISET OTTELUT
* Miesten SM-sarja: 2 kortillista + 2 muuta
* I divisioona: 2 kortillista + 1 muu
* II divisioona: 1 kortillinen + 1 muu
* III-IV divisioona: 1 kortillinen
* Nuorten SM-kilpailut: 1 kortillinen + 1 muu
* Ikämiesten ja työpaikkojen SM-kilpailut: 1 kortillinen + 1 muu
* Junioriottelut: 1 muu
Toimenpiteet laiminlyönneissä:
SM-sarjassa ja 1. divisioonassa sekä Ikämiesten-, naisten- ja nuorten SM-sarjoissa
tapahtuneista laiminlyönneistä on erotuomarin raportoitava kilpailupäällikölle, II
divisioonassa ja alemmissa asianomaiselle alueen sarjapäällikölle. Rikkomuksesta seuraa
20 € sakko kotijoukkueelle.
OHJEITA KUULUTTAJALLE
1. YLEISTÄ
Kuuluttaja rinnastetaan muihin ottelun toimitsijoihin siinä mielessä, että hänen on oltava
ehdottoman puolueeton tehtävässään. Hänen päätehtävänään on välittää yleisölle
tuomareiden ilmoitukset niin kuin tuomari ne ilmoittaa, tai ne tässä ohjeessa on esitetty.
2. KUULUTTAJAN TEHTÄVÄT ENNEN OTTELUN ALKAMISTA
Tehtävänsä aluksi kuuluttaja esittelee itsensä.
Kuuluttajan tehtäviin kuuluu:
* toivottaa yleisö, vieraileva joukkue ja ottelun toimihenkilöt tervetulleiksi
* selvittää sarjatilanne, ottelevien joukkueiden edellisen kierroksen tulokset sekä
keskinäiset ottelutulokset pelikauden aikana
* esitellä joukkueiden kokoonpanot alkaen vierailevasta joukkueesta sellaisella nopeudella,
että yleisö ja lehdistö voivat hyvin seurata ja merkitä mahdolliset muutokset ennalta
ilmoitettuihin kokoonpanoihin
* maalivahdeista käytetään aina kuulutusta "maalivahti" eikä puhuta varamaalivahdeista
* >esitellä tuomarit ja maalituomarit (nimi ja kotipaikka)

3. KUULUTUKSET OTTELUN ALKAESSA JA SEN AIKANA
3.1 ALOITUSKOKOONPANO
Kun pelaajat ovat siirtyneet vaihtoaitioon kuulutetaan aloituskokoonpanot sellaisella
nopeudella, että pelaajat ehtivät omille pelipaikoilleen.
Ensin kuulutetaan vierailevan joukkueen aloituskentällinen seuraavassa järjestyksessä:
* maalivahti
* vasen puolustaja
* oikea puolustaja
* vasen laitahyökkääjä
* keskushyökkääjä
* oikea laitahyökkääjä
Tämän jälkeen kuulutetaan kotijoukkueen aloituskentällinen vastaavassa järjestyksessä.
3.2 MAALIT
Kun maali on tehty niin kuulutuksesta on selvittävä:
* ottelun tilanne
* maalin tehneen joukkueen nimi
* maalintekijän numero, etu- ja sukunimi
* syöttäjän numero, etu- ja sukunimi
* maalintekohetken otteluaika
ESIMERKKI
"Hamarin Elon tasoitusmaali 3-3, maalintekijä numero 11 Antti Korhonen, syöttäjä numero
5 Hannu Virtanen, aika 18.36"
3.3 MAALIN HYLKÄÄMINEN
Erotuomari ilmoittaa kuulutettavaksi syyn maalin hylkäämiseen.
ESIMERKKI
"Maali hylätään, syy: tehty potkaisemalla"
3.4 RANGAISTUKSET
Kuulutuksesta on ilmettävä:
* rangaistavan pelaajan joukkue
* rangaistavan pelaajan numero, etu- ja sukunimi
* rangaistus (minuutit)
* rangaistuksen syy
* rangaistuksen alkamisaika
* 1 OR, ottelurangaistus käytöksestä
* 3 OR, ottelurangaistus väkivaltaisuudesta
ESIMERKKI
"Flexolahden, numero 12, Heikki Karvonen, kaksi minuuttia, mailan painaminen
maalintekotilanteessa, aika 6.20"
3.5 AIKALISÄ
Kuulutuksesta on ilmettävä:
* aikalisän ottaneen joukkueen nimi
* aikalisän alkuaika
ESIMERKKI
"Team Takini, aikalisä, alkuaika 55.12"

4. KUULUTUKSET OTTELUN PÄÄTTYESSÄ
4.1 OTTELUN LOPPUTULOS
ESIMERKKI
"Ottelu on päättynyt kotijoukkueen 7-4 voittoon"
4.2 PARHAIDEN PALKITSEMINEN
Kuulutetaan palkittavat seuraavassa järjestyksessä, ilmoittaen samalla palkintojen jakajat:
* vierasjoukkueen paras pelaaja
* kotijoukkueen paras pelaaja
* muut mahdolliset palkinnot
4.3 KIITTÄMINEN
Ilmoitetaan katsojamäärä sekä kiitetään yleisöä, joukkueita, erotuomareita ja toimitsijoita.
Mainostetaan seuraavaa ottelua.
5. LOPUKSI KUULUTTAJALLE
Ottelukuulutuksissa on pyrittävä lyhyisiin ja ymmärrettäviin esimerkkien mukaisiin
kuulutuksiin. Turhaa sananhelinää tulee välttää. Tarkkaile kuulutuksiesi tasoa
nauhoittamalla niitä ja pyytämällä ystäviäsi avuksi. Opettele säännöt ja harjoittele
mikrofoniin puhumista. Opiskele kansainvälinen erotuomarisanasto.

