
Kaukalopallopuulaakin säännöt: 
 
Kaukalopallopuulaakissa noudatetaan pääsääntöisesti Suomen Kaukalopalloliiton 
sääntöjä (SKPL) seuraavin poikkeuksin: 

 Peliaika on 2 x 20 min juoksevaa aikaa 
 Pakkasraja on -20oC astetta (luettuna ilmatieteenlaitoksen Linnunlahden mittauspisteeltä 

www.ilmatieteenlaitos.fi) 
 Ottelun voi aloittaa minimissään neljällä (4) pelaajalla joista yhden on oltava maalivahti 

(3+1 pelaajaa) 
 Jos joukkue ei ilmesty ottelupaikalle sarjaohjelmaan merkittynä aikana merkitään ottelu 

päättyneeksi 3-0 vastustajalle.  
Toisesta laiminlyönnistä joukkue suljetaan välittömästi sarjasta ja siihen mennessä 
pelattujen ko. joukkueen otteluiden tulokset mitätöidään.  Joukkueen maksamia 
sarjamaksuja ei palauteta. 

 Joukkueilla tulee olla yhtenäiset peliasut (samanväriset) 
 Mikäli joukkueilla on samanväriset peliasut vaihtaa ottelulistaan vieraaksi merkitty joukkue 

peliasun eriväriseksi. 
 Joukkueessa on oltava kapteeni, jolla on oltava selvästi erottuva nauha vasemmassa 

käsivarressaan tai C- tai K- kirjain rinnassaan 
 Ottelulistaan merkitty kotijoukkue huolehtii otteluun riittävän määrän sääntöjen mukaisia 

pelipalloja. 
 Mailan pysyttävä vyötärötason alapuolella 
 Kaikilla pelaajilla on oltava kypärä ! (leukasuojapakkoa ei ole) 
 Ottelun voitosta saa kolme pistettä, ottelun päättyessä tasan saa kumpikin joukkue saa 

yhden pisteen. 
 Mikäli ottelu päättyy tasan joko CUP kilpailussa tai sarjan play-off vaiheessa tai 

sijoitusotteluissa suoritetaan rangaistuskuljetus kilpailu välittömästi ottelun päätyttyä.  
Rangaistuskuljetuksia suoritetaan pareittain (3+3) ratkaisuun saakka. Muuten 
rangaistuskuljetus kilpailussa noudatetaan SKPL:n sääntöjä. 
 
Mikäli joukkueet päätyvät sarjassa tasapisteisiin ratkaistaan keskinäinen järjestys 
seuraavasti:  
 
1. maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus  
2. tehtyjen maalien lukumäärä  
3. keskinäisen ottelu  
4. arpa. 

MUUTA: 

 Mikäli joukkueet haluavat pelata keskinäisen ottelunsa muualla kuin otteluohjelmassa 
merkityllä kentällä, järjestävät  joukkueet itse tuomarin ko. otteluun. 

 Joukkueita/pelaajia ei ole vakuutettu kilpailun järjestäjän toimesta vaan jokainen 
joukkue/pelaaja huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan! 

 Ilmoitus mahdollisesta vastalauseesta on tehtävä välittömästi ottelun erotuomarille. 
Kirjallinen vastalause on tehtävä 2 päivän kuluessa vastalause- ja kurinpitotoimikunnalle. 
Vastalauseen käsittelymaksu on 100 EUR joka maksetaan kerhontilille. Maksu palautetaan 
mikäli vastalause hyväksytään.  
HUOM! Pelaajan edustusoikeudesta ei voi tehdä vastalausetta. 

 Vastalauseet sekä kurinpitoasiat käsitellään kilpailun vastalause- ja kurinpitotoimikunnan 
toimesta.  
Toimikunnan jäseninä toimivat: Ilpo Simonen, Ari Niskanen ja Hannu Kettunen 


