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Kansainvälinen Jäähockeyliitto. 
(Ligue rnternationale de Hoekey sur Glaee, 

lyhennettynä L. I. H. G.). 

Bryssel, Belgia, 108 rue du PriJ.lce-Royal. 
'(Sihtceristö : Antverpen, Belgia, 16 rue des Avengles.) 

l'oimetHpaneva korn'ilw 1927-1928: 

Paul Loicq, Bryssel, puheenjohtaja. 
Oskar Schlesinger, Wien, 1. varapuh.joht. 
P. J. Mulqueen, Toronto, Kanada, 2. varapuh.joht. 
Andre G. Poplimont, Bryssel, siht . ja l'ahastonhoit. 

Kansainvälisen JäähockeyUiton 
jäsenmaat. 

Belgia: "Ligue Belge de Patinuge 8ur Glace" 
(L.B.P.G.) I}, rue de la Sante, Antverpen, Belgia. 

Englanti: "Briti sh Icehockey AssociatiOl, " (B.I.H.A.) 
Royal Automobile Olub, Lontoo, Englanti. 

D"panja: "Feeleration Espalloi ele Hockey sobre Hielo" 
(F.E.H.H.) calle ele Velasquez 11}, Madrid, Espanja. 

Italia: "Federazione Italiana di Hockey sul Giaccio 
(F.I.H.G.) Piazza dell e Grazie, Milano, Italia. 

Itävalta: "Oesterreichischer Eishockey Vcrband" (Oe. 
E.V.} Kohlmarkt, 5, Wien 1, Itävalta. 

Kanada: "Canadian Amateur Hockey Association" 
QC.A.H.A.) c/o W. A. Hewitt, Daily Star, Toronto, Ka
nada. 

Puola: Federation Polonaise de Hockev sm Glacc" 
(F.P.H.G.) 11, rue \Viejska, Varsova, Puola<. 
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Ranska: "Federation FranQaise des Sports d'Hiver" 
(F.F.S.H.) 142, rue Montmartre, Parisi, Ranska. 

Romania : "Federatiunea Societätilor di Sport diJ;l 
Roman~a" (F.S.S.R.) 6 Strada G. CJemenceau, Bukarest, 
Romama. 

Ruotsi : "Svenska Ishockeyförbundet" (S.I.) Kungs
holms Hamnplan, 7, Tukholma, Ruotsi. 

Saksa: "Deutscher-Eislauf-Verband" (D.E.V.) Kreut
bergstrasse, 11, Beriini, Saksa. 

Suomi: "Suomen Luistinliitto-Finska Skridskoför
bundet" (S.L.~F.S.) Tampere, Suomi. 

Sveitsi: "Ligue Suisse de Hockey sur Giace" . (L.S. 
H.G.) Chateau d'Oex, Sveitsi. 

Tshekko-Slovakia: Ceskoslovensky Svaz Hockeyovy" 
(C.S.H.) Palackeho uI. 5, Prag, Tshekko-Slovakia. 

Unkari: "Btidapesti Korcsolyazo Egylet" (B.K.E.) 
Varoslyget, Stefa nia ut. Budapest (VI), Unkari. 

Yhdysvallat: "United States Amateur Hockey As
sociation" (U.S.A.H.A.} 304, Courthouse, Pittsburgh, 
(Penna.), Yhdysvalla t. 

Snomen Lnistinliitto. 

Kansainvälisen Luistinliiton (I.E.V.) ja Kansainväli
sen J äähockey liiton (L.I.H.G.) jäsen. 

Liittohalli1J, to 1927-1928: 

Yrjö Salminen, puheenjohtaja, Tampere, Puutar
hako 23. 

Valter .T akobsson, varapuh.johta ja, Helsinki, Puna
vuorenk. 5. 

Eino .Tärvelä, sihteeri ja rahastonhoitaja Tampere, 
Kau ppak. 18. ' 

L. Helander, Hämeenlinna. 
A. Jalovaara, Helsinki. 
Alex. E. Lahtinen, Helsinki. 
Elj. Pesonen, Kuopio. 
V. Pynninen, Viipuri. 
Br. Savia, Tampere. 
A. Tuomainen, Tampere. 
V. Tverin, Helsinki (varajäsen}. 
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Liittohallinto 1928- 1929: 

U R HEJ L UOSASTO 

Kansainväliset arvokilpallnt. 

EUTopan jäähockeymestaruuskilpailujen voittajat: 

1910 Les Avants'issa Englanti, 1911 Berlinissä Böömi, 
1913 Mtinchenissä: Belgia, 1914 Berlinissä Böömi, 1921 
Tukholmassa Ruotsi, (2. Tshekko-Slovakia), 1922 St. Mo
ritzissa Tshekko-Slovakia, (2. Ruotsi), 1:9"23 Antverpe
nissä Ruotsi, (2. Ranska), 1924 Milanossa Ranska, (2. 
Ruotsi, 3. Belgia ja Sveitsi), 1925 Pragissa Tshekko
Slovakia (2. Itävalta, 3. Sveitsi), 1926 Davosissa Sveitsi 
(2. Tshekko-Slovakia, 3. Itävalta), 1927 Wienissä Itäe. 
valta (2. Belgia, 3. Saksa). 

Olympialaiskisojen jäähockeykilpailut: 

1920 AntverpcnissäJ 1. Kanada, 2. Yhdysvallat, 3. 
Tshekko-Slovakia, 4. Ruotsi, 5. Belgia, Ranska ja Sveitsi. 

1924 Chamonixissa 1. Kanada, 2. Yhdysvallat, 3. 
Englanti, 4. Ruotsi, 5. Ranska ja Tshekko-Slovakia, 7. 
Belgia ja Sveitsi. (Kilpailut koskivat samalla maail
manmestaruutta.) 



Huomautus. 

Jäähockeyn pelisäännöt. 
julkaissut L.I.H.G. (1927). 

1 §. - Tämä kokoelma on yhteenveto edellisistä sääI).
nöistä ja muutamista L.I.H.G:n niihin tekemistä muu
toksista tii,ydennettyinä vakiintuneilla tavoilla ja järjes
tettyinä järkiperäisemmin kuin edelliset kokoelmat. 

Määritelmä. 

2 §. - Jäähockey on kanadalaineT). urheilulaji, jota 
ei ole sekoitettava jääpalloon (bandyyn). Sitä pela
taan jää,radalla kahden kuusimiehisen .ioukkueen kesken. 
Luistimilla liikkuvat pelaajat työntävät tai lyövät laat
taa mailalla, koettaen saada sen kuljctetuksi vastapuo
lueen maaliin. - Ottelu pelataan määrät yT). peliajan Jm
luessa ja se joukkue, joka tänä aikana on tehnyt useim
mat maalit, on voittaja. - Peliä valvoo erotuomari, 
jonka on pidettä;vä huoli sä:ä,ntöjen noudattamisesta. 
H äntä auttavat ajanotiajat ja maalituoma1·it. 

1. - PELIV A.LINEET. 
A) Rata. 

3 §. - Radan suurin pituus OT). 80 m. ja suurin leveys 
40 m., nämw suhteet on mikäli mahdollista säilytettävä, 
mutta voivat ne vaihdella mahdollisuuksien mukaan. 
Paras radan suuruus on 60X30 m. 

4 §. - Maalit sijoitetaan radan kumpaankin pä!ähän, 
pä!ätyviivan keskikohdalle, avoin sivu keskustaan 
päin, maaliviivan ollessa yhdensuuntainen päätyviivan 
kanssa, sekä! ollen siitä' vähintään 1.50 m :n ja enintään 
4.50 m:n etäisyydessäJ (suhteellisesti radan pituuden 
mukaan). 

5 §. - 1folempieJ;l maali pylväiden vä<liin vedetään 
jäähän viiva. - Samaten vedetään viiva 6 m. maali
viivan etupuolelle yhdensuuntaisesti edellisen kanssa, 
koko radan leveydeltw. - R adan keskustaan merkitään 
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jäähän keskipiste, siis oletettujen lävistäjiell leikkaus
kohta. 

6 §. - Rata ympäröidiiän laudoill.a rajojaan myöden. 
Näiden lautojen tulee olla vähintään 25 sm. korkeita ja 
radan nurkat on, mikäli mahdollista, pyöristettävä (kts. 
liitettä). 

B) Maalit. 
7 §. - Maalin muodostaa kaksi pystysuoraa 122 sm. 

korkuista pylvästä" jotka ovat 183 sm. etäisyydellä, toi
sistaan, ja näiden päitä yhdistävä vaakasuora poikkipuu. 

8 §. - Häkki, jonka etu osan tämä poikkipuu muodos
taa, kannattaa verkkoa siksi lujasti, jotta se kestä'ii; voi
makkaan laukaisun. Tämw häkki on ylhäältäJ 40 sm. 
syvyinen ja alhaalta, jään päältä, 55 sm. syvyinen. 

Maalin viiiosa on varustettava verkclla samoin kuin 
tausta ja ;ivutkin. Sitä ei saa peittää millään, mikä 
voisi estäru maalituomarin näköalaa (kts. liitettä;). 

9 §. - Pylv~ät, joiden viHiin vedetään viiva jääh än, 
on vahvasti kiiJ;lnitettävä jäähän. 

10 §. - 'siinä tapauksessa, että verkon joku lanka 
katkeaa tai pylväs särkyy tai siirtyy paikaltaan, erotuo
mari keskeyttääi pelin, jota ei aloiteta, ennenkuin vika 
on korjattu. 

11 §. - Erotuomarin pitää, mitata maalit jokaisen ot· 
telun alussa. 

12 §. - Järjest.äväJ joukkue on vastuussa sää'ntöjen 
noudattamisesta radan viivoittamisessa ja maalien sään
töjenmukaisuudesta, eikä erotuomari saa sall~a o~telun 
alkavan, ennenkuin n äitä! sä!äntöjä: on tiismä<lhsesh nou
datettu. 

C) Laatia. 
13 §. - Laatta on littelii ja pyöreä kiekko, tehty ko

vasta vulkanisoidusta kuinist a. Sen vahvuus on 2,,54 sm. 
ja halkaisija 7,62 sm. Sen paino ei saa olla alle 141,5 gro 
eikä yli 170 gr. (kts. lii tettä!). 

D) Mailat. 

14 §. - Mailat ovat nelikulmaisia sauvoja, joiden ala
pä<ässä on litteäi lape, mikä' varren kanssa muodostaa 
tylpän kulman. Ne eivät saa miltään kohdalta olla 9 sm. 
leveämpiä. Litteä: lape ei saa olla 38 sm. pitempi. Mai
IaQ. varren koko pituus, p äJästä: lappeen alasyrjään, ei 
saa olla suurempi kuin 137 sm. - Mailojen täytyy olla 
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kokonaan puusta tehdyt; nauhasiteet ovat kuitenkin 
sallittuja (kts. liitettä). 

E) MaalivahdilJ säärykset. 

15 §. - Maalivahdin sääryksien tarkoituksena on 
olla suojaksi säärille, eikä helpotuksena maalin puolus
tamisessa. Säärykset asetetaan säären ympäri, eivä~kä 
saa olla kilpenii;, joka pistää, esiin säären molemmilta 
tai toIselta puolen. 

16 §. - Molempien säiärien ollessa yhdessä, eivät ne 
missää'1 tapauksessa saa olla ;rhteiseltä leveydeltään 
enempää. kuin 50 sm. 

17 §. - Erotuomari mittaa säärykset e:o.nen peliä!; 
hän voi sen tehdä, myöskin milloin tahansa ottelun kes
täessä. 

F) Pelaajien varusteet. 

18 §. - Pelaajilla, heihin luettuna myöskin maali
vahti, saa olla varusteet, jotka heitä suojaavat, mutta ei 
missään tapauksessa sellaisia varusteita, jotka soveltuvat 
olemaan heille pelissä epäoikeutettuna apuna. 

G) Toimihenkilöiden aitaukset. 

19 §. - Toimihenkilöille ja ajanottajille varataal) 
aitaus radan sivulla, pitkän sivun keskellä. Tarpeelliset 
mllkavuudet varataan ajanottajiHe, jotka sijoite~aan 
siten, että erotuomari on aina heidän näkyvissään. 

20 §. - Toinen aitaus varataan radan sivussa vara
miehille ja ral)kaisuajan merkitsijöille. Näiden lisäksi 
on ainoastaa'l joukkueiden johtajilla pääsy tähän 
aitaukseen. 

21 §. - Kummankin maalin taakse varataan aitaus 
maalituomarille, jonka pitä;iiJ olla siellä yksin. 

II. -PELAAJAT. 

A) Heidän nimityksensä. 

22 §. - Joukkueeseen kuuluu kuusi pelaajaa, joita 
nimitetään seuraavalla tavalla sel) aseman mukaan, 
mikä heillä on pelissä: 3 hyökkääjää, 2 puolustajaa (va
se:o. ja oikea) ja 1 maalivahti. 
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B) Sijaiset. 

23 §. - Kuuden yllämainitun pelaajan lisäksi saa 
kummallakin joukkueella olla varamiehinä kaksi pelaa
jaa, jotka astuvat pelaajien tilalle, milloin sitä halutaan, 
mutta edempänä määrättyä tapaa noudattamalla. Mil
lään hetkellä ottelun aikana ei kuitenkaan saa olla 
enempää kuin kuusi 'pelaajaa joukkueessa. 

24 §. - Sitäpaitsi on sallittua pitää, yhtä varamies~ä 
maalivahdille; mutta tätmä ei voi pelata muuta kUln 
maalivahdin sijaisena eikä vaihtaminen saa tapahtua 
muulloin kuin väliajalla tai mahdollisesti pelin aikana, 
jos maalivahti on joutunut sellaisen tapaturman uhriksi, 
että erotuomari pitää sen riittävä:o. vaikeana estämään 
häntä' jatkamasta peliä; kun hän on toipunut, valtuut
taa erotuomari hänet taas astumaan vanhalle paikalleen. 

25 §. - Maalivahtia rangaistaessa on hänen sijaise
naan joku radalla olevista pelaajista koko ajan, kun hä~ 
ne:o. rangaistuksensa kestää. 

C) Sijaisten käyttäminen. 

2·6 §. - Pelaajaa ä:lköön vaihdettako muulloin kuin 
pelin ollessa keskeytyksissä, mikä tahansa sitten vaihta
misen syynäl olkoonkin. 

27 §. - Erotuomarille on etukäteen ilmoitettava, 
että' vaihtaminen tulee tapahtumaan. 

28 §. - Jos :o.äitä sä,äntöjä rikotaan, määrää erotuo
mari seuraavat ra;lgaistukset: 2 minuutin rangaistuk
sen molemmille pelaajille, jotka ovat toimeenpanneet 
vaihdon pelin aikana tai 2 minuuttia sille joukkueen 
kapteenille, jolla on enemmän kuin kuusi pelaajaa ra
dalla. 

29 §. - Varamiesten pitää olla valmii:o.a pela'IDlaan 
ja on heidän astuttava paikalleen joukkueessa viivyttä
mättit peliä. 

30 §. - Sen pelaajan, jonka sijaan tulee toinen, on 
jätettävä rata varamiehen sille ilmaantuessa. 

31 §. - Pelin ulkopuolella on varamiesten oltava 
sillä tavoin puettuna, ettei erotuomari voi sekoittaa 
heitä: radalla pelaaviin. 

32 §. - Jos jommalta kummalta puolelta 0:0. useam
man kuin kahden pelaajan (maalivahtia lukuunotta-
1llatta) poistuttava radalta tapaturman vuoksi, ja kun 
seurauksena tästä ei radalla enää ole kuutta pelaajaa, 
poistaa toinen joukkue yhden tai useampia pelaajistaan 
radalta, jotta joukkueet olisivat tasalukuiset. 
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D) Varamiehet. 

33 §. - Kilpailujen järjestädät määräävät ottelusar
jaan osaaottamaan oikeutettujen pelaajien kokonais
määrän, luonnollisesti ottaen huomioon 23 §:n mää~ 
räykset ei voida määJrätä kuin 9 pelaajaa, 3 vara
miestä mukaanluettuina, samaa ottelua varten. Siinä 
tapauksessll, etteiväit järjestäjät mää:rittele lukumääJrää, 
joukkueilla saa olla yksi varamies jokaista pelaajaa 
kohti. 

E) Numeroiminen. 

34 §. - Jokainen pelaaja saa numeronsa, jota. hän 
pitäii. selkään kiinnitettynä selvästi näkyvissä. 

F) Värit. 

35 §. - Pelaavat joukkueet pukeutuvat siksi selvästi 
toisistaan eroaviin väreihin , että niiden sekoittaminen 
keskenään ei ole mahdollista. 

36 §. - Ainoastaan maalivahtien e i tarvitse kantaa 
näitä värej ili, joita pitää samanlaisesti kaikkien muiden 
joukkueen jäsenten kantaa. 

37 §. - Jos kaksi joukkuetta kantaa vä'rejä., joiden 
erot.uomari epäilee sekaantuvan toisiinsa pelin aikana, 
niin järjestävä seura tai arvaIla määrätty joukkue 
vaihtaa värejä;. 

G) Joukkueen kapteeni. 

SS §. - Jokainen joukkue määrää jäsentensä' keskuu
desta kapteenin. 

39 §. - Tällä Ol). oikeassa käsivarressaan, kyynä'rpään 
ja olkapääJn välilläi, hihanauha, jonka väri eroaa hänen 
muusta puvustaan ja jossa on kirjain C (kansallisissa 
kilpailuissa K). 

40 §. - Muut pelaajat ovat kapteenin komennuks'3n 
alaisia; hän on heidän virallinen edustajaI:Jsa ja tekee 
kaikki tarpeelliset päiMökset joukkueen nimissä. 

41 §. - Hän heittiliäi arpaa ratapuoliskoa valittaessa 
ja valitsee sen, jos arpa on suotuisa. 

42 §. - Hän pääitäiä erotuomarin ja yhteisestä: sopi
muksesta vastakkaisen joukkueen kapteenin kanssa 
poikkeuksista sääintöihin, jotka poikkeukset olosuhteetw 
arvaamattomat tapaukset, tulkiI;lllat, ajan pidennykset, 
peruutukset j.n.e. tekeväit väilttäimättömiksi; mutta ellei 
sovintoa synny, niin erotuomarin päätös on ratkaiseyu. 
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43 §. - Ottelun jälkeen hän tehe muistutukset, 
joita hän pitä'ä aiheellisina. 

44 §. -- Hän ilmoittaa mahdollisesta kilpailusta luo
pumisesta. 

III. - TOIMIHENKILöT. 

A) Erotuomari. 

45 §. - Erotuomarilla on p_elissä ehdoton valta. 
46 §. - Hän ratkaisee täi"vsivaltaisesti kaikki tapauk

set pelisWäntöjen mukaan. Hän ratkaisee kaikki eri
mielisyydet ja tekee kaikki tarpeelliset pääitökset. Sel
laisissa tapauksissa, joista ei mainita säännöissä, hän 
toimii vakiintuneiden tapojen ja. omantuntonsa mukaan. 

47 ~. - Erotuomarin päätöksistä ei voida vedota. 
Häntii vastaan sääinnöllisellä tavalla tehdyllä vastalau
seella ei voi olla muuta seuraamusta kui:t;l rallgaistus
määräys (erottaminen tai kelvottomaksi julistaminen), 
jos hä~ on menetellyt vilpillisesti, mutta ei milloinkaan 
hänen päätöstensä mitäfttömälksi julistamirien. 

48 §. ~ Erotuomarin nimittävät kilpailujen järjes
täijät. 

49 §. - Häntä! ei voida jäiävätä, jos L.I.H.G. on tUn
nustanut hänet kansainväliseksi erotuomariksi. 

50 §. - Hänen tulee olla puolueeton; jos k.uit~nk~n 
on mahdotonta hankkia puolueeton erotuoman, slllolll 
jää: sen nimittämil)en joukkueiden kapteenien välisen 
sopimuksen varaan. 

51 §. - Erotuomari määrää ajanottajat ja maalituo
marit, mikäli mahdollista puolueettomien joukosta. Hän 
on vastuunalainen heistä ja voi milloin t ahansa pelin 
aikana vaihtaa heidät. Hän ei ole milloinkaan velvolli 
nen noudattamaan heidän mielipiteitään ja ratkaisee 
täysivaltaisesti kaiken erimielisyyden, mikä johtuu hei
däln tehtävänsä' täyttämisestä. 

. 52 §. - Hä'n sopii joukkueiden johtajien kanssa 
sääntöjen tulkinnasta tai olosuhteiden aiheuttamista 
muutoksista. 

53 §. - Hä:n tuomitsee peliä tarpeellisella ankaruu
della, jotta se pysyisi moitteettomana ja vapaana raa
kuuksista tai tahallisista virheistä:. 
. 54 §. - Hän liikkuu pelin mukana. 

55 §. - H änen tehtäviinsä kuuluu erittäinkin seu 
raavaa: 
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a) En n e n p e li äl : 

1. H.ä.n toteaa, ettli' radan viivat ovat jäähän oikein 
vedetyt Ja ta rpeen vaatiessa antaa korjata tai vetää ne 
uudestaan. 

2. Hän tarkastaa pelaajien varusteet, laatat (niitä 
tulee olla vähintään kaksi), maalivahtien säärystimet 
maUat, maalit, numeroimisen ja toteaa pelaajien henki~ 
löllisyyden. 

3. Hän tarkastaa toimihenkilöille, varamiehille ja 
IUfta.lituomareille mälä'rätyt aitaukset ja pitää silmällä, 
ettel kell ään . muilla kuin oikeutetuilla henkilöillä ole 
niihin pääsyä. 

.4. Hän määrää muut toimihenkilöt, tarkastaa~ että 
helllä On välttämättömäit varusteet ja että he ovat pai
koillaan, tarkemmin sanoen: kaksi ajanottajaa ja yhden 
tai kaksi rankaisuajan merkitsi jäJä varustettuina ajan
mittauslaitteilla ja sijoittuneina heille varattuun ai
taukseen; kaksi maalituomaria, yksi kummassakin 
päässä, maalien takana, asettuneina sillä tavoin, että he 
voivat nähdä; laatan tulon maaliin ja varustettuina pie
nillä lipuilla tai valkoisilla nenäliinoilla. 

5. Hän järjestiiä: arpomisen ratapuoliskosta jouk
kueiden kapteenien kesken. 

6. Hän ilmoittaa etukäteen pelaajille varamiesten 
vaihtamisjärjestyksen, kehoittaa heitä; rauhallisuuteen, 
ja ilmoittaa heille, kuinka rangaistu~määräyksiä tuI 
laan sovelluttamaan. 

b) Pelin aikana: 

1. H äIn asettaa laatan peliin ja ilmoi ttaa vihellys
pillill äi, että, peli on alkanut. 

2. H än keskeyttli'ä pelin virheen sattuessa ja ran
kaisee mahdollisesti pelaajia virheestä: ; kuitenkaan 
hänen ei tule keskeyttä:ä peliä virheen vuoksi, kun tämä 
keskeytys hyödyttäJisi sitä: joukkuetta, joka virheen on 
tehnyt, ellei häm pidä keskeytystä välttämättömänä 
pelaajan rankaisemiseksi virheestä ja pelin estämiseksi 
tulemasta raa'aksi. 

3. Hälll ilmoittaa rangaistusajan merkitsijöille tno
mHusta rangaistuksesta. 

4. . Hän ke:,keyttäJä pelin jokaisen tehdyn maalin jäI. 
keen Ja ratkalsee, onko maali lai llinen vai ei, (ottaen 
selvä:n maalituomarin mielipiteestä, olematta kuiten
kaan velvollinen yhtymään siihen). 

i ., 
I 
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5. Jokaisen keskeytyksen jälkeen hän asettaa laatan 
uudelleen peliin ilmoittaen vihellyspillillär, että peli t aas 
jatkuu. 

6. Hän ratkaisee kaikenlaiset erimielisyydet. 
7. H än keskeyttä;äJ pelin jonkun pelaaj ista loukkaan

tuessa, 10 §:n mukaisesti. _ 
8. Hän keskeyttäii pelin heti, kun ajanottajat ilmoit

tavat hänelle aikapuoliskon loppuneen. 

c) Väliaikoin a: 

1. Hän pitää yllä yhteyttä ajanottajien ja pelaajieJ) 
kanssa ja ilmoittaa näille pelin alkamisesta kolme mi
nuutti a ennen väliajan loppua. 

2. Hän tarkastaa, ovatko radan viivat vielä kylliksi 
näkyviä ja antaa ne tarpeen vaatiessa vetää uudelleen. 

3. H än laskee aika puoliskon kuluessa tehtyjen maa
lien luvun. 

d) Peliä jatk e ttaessa: 

1. H än valvoo, että rangaistut pelaajat, joiden ran
gaistus ei ole loppunut väJliajan alkaessa, jatkavat poissa
oloansa. 

2. Hän alkaa täsmällisellä ajalla, vaikkeivät kaikki 
pelaajat olisikaan radalla, ellei ole olemassa ylivoimaista 
estettä. 

3. Hän määrää joukkueet vaihtamaan puolia. 
4. H än tuomitsee pelin samalla tavoin kuin ensi

mäisen aikapuoliskon aikana. 

e) P e li n 10 p p u e s s a : 

Hän laskee yhteen kummankin joukkueen pelin ai
kana tekemät maalit ja tarpeen vaatiessa määTä:ä yli
määräiset peliajat. 

f) Pelin jälk een : 

Han vahvistaa ja allekirjoittaa ottelun pöytäkirjan. 
(kts. liitettä). 

B ) Ajanottajat. 

56 §. - Erotuomari määrää kaksi ajanotta jaa. Hei
dän tulee, mikäli mahdollista, olla puolueettomia, mutta 
elleiväct: ole, tulee kummastakin joukkueesta valittavaksi 
yksi; ja niissä tapauksissa, jolloin ei ole puolueettomh 
ajanottajia, eivätkä: joukkueet voi sillä hetkellä asettaa 
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kumpikin omaa ajanottajaansa, määrältään niiksi järjes
täjämaan liiton viralliset ajanottajat. 

57 §. - Heidän tehtävänään on vihellyspillillä, kel
lon tai gOllg-gol).gin lyönnillä! ilmoittaa erotuomarille 
että aika puolisko on loppunut eli, ettäi vWliaika on alka~ 
nut. 

58 §. - Heidän tulee alkaa ajan laskeminen siitä 
hetkestä, jolloin erotuomari puhaltaa pilliillSä ensi
mäistii kertaa asettaessaan laatan peIlin. 

59 §. - Heidän tulee Pysäyttää' kellonsa pelin sei
sauksiel). ajaksi; seisausaika on täsmälleen määräittävä, 
ja jokainen sellainen aika on lisättävä: peliaikaan, ellei 
kellon käynti ole pysäytettävissä. 

60 §. - He ilmoittavat erotuomarille väliajan ~päät
tymisen kolmea minuuttia ennen sen loppua. 

61 §. - Kaikki aikaa koskevat erimielisyydet heidän 
keskensä ratkaisee erotuomari neuvottelussa. 

C) Rankaisuaikojer} merkitsijät. 

62 §. - Erotnomari määrää ajanottajan, (yhden, jos 
hän on pnolneeton ja kaksi, yhden kumpaakin jouk
kuetta varten, ellei puolueetonta ole saatavissa), jonka 
erikoi5ena tehtävänä on merkitä pelaajille tuomittujen 
rangaistusten aika. 

63 §. - Erotnomari ilmoittaa heille rangaistuks01). 
pituuden. 

64 §. - He alkavat laskea rangaistnsaikaa vasta 
siitä hetkestä, jolloin rangaistu pelaaja ilmoittautnu 
heille. 

65 §. - He lisäävät rangaistnkseen kaikki pelin kes
keytyksen ajat (aivan knin peliajassakin). 

66 §. - He eivä:t saa sallia rangaistun pelaajan pa
lata peliin, ennenkuiI). rangaistus on täydelleen kärsitty. 

67 §. - Silloin kun peli ei ole keskeytyneenä', he 
eiväft saa sallia toisen pelaajan ottaa rangaistun pelaa
jan paikkaa sinä hetkenä, jolloin hän on oikeutettu pe
liin palaamaaJ;l. 

68 §. - Ellei pelaaja ole suorittanut rangaistustaan 
loppuun silloiu, kun annetaan merkki väliajan alkami
sesta, hänen on jatkettava sitä seuraavan aika puoliskon 
alussa. Mutta ottelun päättyminen lopettaa kaikel). ran
gaistuksen, eikä sitä jatketa seuraavan ottelun aikana. 

69 §. - Kaikki erimielisyydet molempien rankaisu
ajan merkitsijäin kesken ratkaisee erotuomari neuvot
telussa. '. 
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D) Maalituomarit. 

70 §. - Erotuomari määiräiä kaksi lnllalituomarill 
mikäJi mahdollista puolueettomia, muuten yhden kum~ 
mastakin osaaottavasta joukkueesta. 

71 §. - Maalituomarin tehtävänä on ilmoittaa ero· 
tuomarille, nostamalla lipun (tai valkoisen nenäliinan), 
että laatta on täydellisesti kulkenut maaliviivan yli, tul
len sen etupuolelta., sekä että maali niin muodoin on 
säännöllisessä, järjestyksessä tehty. 

72 §. - Se on hänen ainoa tehtävänsä ja ainoa ta
paus, jolloin hänel). on ilmoitettava mi~lipiteensä; ~~i
tenkin on hänen vastattava erotuomann kysymyksun, 
jos tämä: katsoo tarpeelliseksi niitä häinelle tehdä. 

73 §. - Hän ei vaihda puolta väliajan jälkeen ~a 
toimii siten maalitllomarina vuoron perään, kummankll;l 
joukimeen maalin takana. 

74 §. - Hänen on sijoittauduttava sillä; tavalla, että; 
hän tä;ydellisesti näkee maaliviivan. 

75 §. - Erotuomarilla ei ole mitäån velvollisuutta 
mukautua maalituomarin mielipiteeseen. 

IV. - PELI. 

A) Sen kestäminen. 

76 §. - Joukkueet pelaavat kaksi 20 minuutin erää, 
joiden välillä an 10 minuutin vä;liaika. 

77 §. - Kaikki ottelun aikana sattuneet keskeytyk
set lisätään todelliseen peliaikaan. 

78 §. - Jos tämä:n ajan päätyttyä' peli on tasoissa, 
toisin sanoen molemmilla jonkkueilla on yhtä monta 
maalia tai ei kummallakaan ole yhtään, voidaan suorit
taa ylimääräinen peliaika: 10 minuutin väliajan jäl
keen vaihdetaan puolta ja jatketaan ottelua pelaten yhtä
mittaisesti 10 minuuttia, kumpikin joukkue pelaten viisi 
minuuttia kummallakin ratapuoliskolla. Näiden kahden 
viiden minuutin peliajan vä;lilläl ei ole väliaikaa, vaan 
ainoastaan vaihdetaan puolta. 

79 §. - Jos ottelu vielä tämän ylimääräisen peli
ajan jälkeenkin on ratkaisematon, voidaaI). peliaikaa sa .. 
malla tavalla pidentäiä 10 minuutilla, pitäen 5 minuutin 
vä:liaika jokaisen kymmenen minnutin uusinnan jä'lkeen, 
aiJ;la siihen asti, kunnes ratkaisuun on päästy. 

80 §. - Minkä'än ottelun pidennystä älköön kuiten
kaan myönnettäkö enempää kuin 30 minuuttia yhtämit
taista peliä, siis kolme ylimä:ä!räistä, peliaikaa. Jos tulos 
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tämän ajan jälkeen on ratkaisematon, on ottelu pelat
tava uudestaaQ.. 
, 81 §'. - .]os. tO.~l1e.~. jo~kku.ci~ta kieltäytyy pelaamasta 
tarpe~lhsta yhmaaralstit peh alkaa selitetään h" 'neeksl. ,se aVln 

82 §; - Poikk~.uksell~sesti pelataan maailmanmc:lta
ruud~sta kol~e .. Vll??~~.Olsta. r.ninyu tin todellista peliai
kaa, Ilman YLlmaaTailSla pehalkoJa. 

R) "Voittajat. - Saavutetut maalit. 

. 83 §. -. O~~el~n voitt~j~ on se joukkue, joka ottel1ln 
aIkana, yhmaa ralsc t pellaJat mukaan luettuina tekee 
suuremman lukumäärän maaleja. '. 

84 §. - ~~~li OQ. t~hty, kun laaHa on kokonaan kul
kenu~ maallvllvan yh, n;aal!pyl väiden väEtse, tullen 
~.aal:n etup'~olelta ... ~aaha eI hyväksytä, jos laatta vä
hanklll lepa!U maahvllvalla. 

85 §. ~ .. Miss,ään tapauksessa erotuomari ei voi tun
nustaa lalllls~ksl maalia, jota ei ole todistettu sillä ta
va~la. tehdyksI, hu~limatta si.itä, minkä virheen puolus
ta\a ,Joukkue, maahn syntymIsen ehkäisemiseksi on teh-
nytlon. ' 

8f? §. ~.Mutt.a j~s .maali.on tehty virheellisesti, esim. 
off-sl~en J~:lkeen ~al Jalkatyönnön vuoksi tai sitten sen
VUOkSI,. et~a maalIvahdin kimppuun on hvökätty ' ero-
tuoman eI hyväksy maalia. v, 

C) Ratapuolisko. 

~7 §. - Enll~n ottelua heittäväit vastakkaisten jouk
ku.elden kap~celllt arpaa erotuomarin läsnäollessa. Voit
taJa saa vah ~a ratapuoliskon, jota hänen joukkueensa 
puolustaa enSImmäisellä puoliajalla. 

88 §'. ~ Uuden .aika~uol~~koI} alkaessa tai ylimääräi
sen peh!l.Jan 5 mllluutlll Ja'lkeell vaihtavat joukkueet 
ratapuohskoa. 

D) K eskeytykset. 

89 §: - P elin ke?keyttää ainoastaan erotuomarin an-
tama Vlhellysmerkh. 

90 §. - Erotuomari keskeyttää pelin: 
1. Kun laatta on mennyt rajojen yli' 
2. kun on t ehty virhe (kts. 97 §.); , 
3. J~un laatt~ on koskettanut erotuomaria: 
4. kun maalI on tehty; . 

:1 
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5. erikoisista syistä, kuteu jonkun pelaajan louk
~~antuess~, kun maali on on siirtynyt pa~koiltalln tai 
sarkynyt J.Q..e.: 

6. aika puoliskon lopussa ja ylimääräisten peIiaiko
jen viisien minuuttien jälkeen. 

91 §. - Peliä ei keskeytetä. sen tähden, ettii joku pe
laaja on särkenyt mailansa. 

E) Alkamiset. 

92 §. - Laatalla pelaamisen. alkuunsaamiseksi aset
tuu kaksi pelaajaa, yksi kummastakil;l. joukkueesta vas
takkain erotuomarin määr äämälle paikalle, vasen kylki 
kohti vastapuolen maalia ja jäälle laskettujen mailojen 
lappeet yhdensuuntaisesti 50 sm. etäi syydellä toisistaan. 
Erotuomari heittääJ laatan mailojen lappeiden väliin 
ilmoittaen pillillä pelin alkavan. Pelaajat, jotka alka
vat, eivät saa nostaa mailojaan enl).enkuin laatta on kos
kettanut jäätä. 

93 §. - Erotuomari valvoo, ettei alottamishetkeUä 
kukaan pelaajista ole off-side-asennossa. 

94 §. - Peliajan alussa tai kun maali on tehty, ero
tuomari asettaa laatan radan keskelle (joka kohta on 
merkitty jäähän). 

95 §. - Pelin aikana erotuomari asettaa laatan sille 
kohdalle, millä peli on keskeytetty, seuraavia poikkeuk
sia lukuunottamatta: 

a) laattaa Mköön missä'äJn tapauksessa asetettako 
maalin eteen maaliviivan ja kuuden metrin viivan vä
lille; erotuomari asettaa sen siinä tapauksessa pelin kes
keytymispaikan kohdalle, mutta vähintään kolme met
riä maalista sivulle; 

b) kun peli on keskeytynyt off-siden vuoksi, asettaa 
erotuomari laatan sille kohdalle, jolta laatta tuli off
siden eteen eikä sille kohdalle, jolla off-side-asennossa 
oleva pelaaja oli. 

96 §. - Kun laatta menee pitkän sivun yli, sijoit
taa erotuomari sel;l. 3 m:n etäisyydelle siitä kohdasta, 
millä; se on mennyt yli; jos se menee pää,tysivun yli, ero
tuomari. asettaa sen 1.50 m:n etäisyydelle maaliviivan 
eteen, ottaen huomioon kiellon asettaa se maalin eteen 
sekä: ylempäQ.ä mainitun poikkeuksen a}; tässä, sekä 
siinä tapauksessa, että laatta menee yli' aivan maalin 
takaa, erotuomari siirtää alkamispisteen 3 m. sivuun 
maalista. 

2 
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V. - VIRHEET. 

A) Yleiset määräykset. 

97 §. - Periaatteessa erotuomarin on keskeytettävä 
peli jokaisen virheen vuoksi, olkoon se sitten tahallinen 
tai ei.- Mutta älköön hän keskeyttäkö peliä lievän vir
heen vuoksi, jos tämä keskeytys hyödyttäisi virheen teh
nyttä joukkuetta. - Kuitel).kin on erotuoma.rin raska'ln 
ja rangaistavan rikkomuksen sa.ttuessa pe!l. k~~k.:ytet
tävä, vaikkakin virheen tehnyt Joukkue saisI snta het
kellistä hyötyä, rangaistakseen tätä ja estääkseen vir
heen uudistamisen. 

98 §. - Tuomion täytyy olla riittävän. ankara, jot~a 
peli pysyisi moitteettomana; kuitenkaan ei erotuomann 
pidä hermostuttaa pelaajia eikä yhtämittaisilla keskey
tyksillä; häiritä pelil). kulkua. 

B) Off-side. 

99 §. - Pelaajien tulee aina tehdä kaikkensa pysy
telläkseen laatan ja oman maalinsa välillä .. Pelaaja, joka 
on laatan edessä, on otf-side-asen~wssa. 

100 §. - Off-side-asennossa oleva pelaaja ei v.~i vir: 
hettä tekemättä ottaa milläiän tavalla osaa pelnn, eI 
liikuttamalla laattaa, eikä häiritsemällä vasta pelaajaa 
tai estämällä häntä pääsemästä ohi (olkoon tämä häi
ritseminen kuinka vähäpätöistä laatua tahansa), 

101 §. - Off-side asennossa oleva pelaaja on sitä
paitsi syypää virhe'3seen, ellei hän tee voitavaaJ~sa pala-
takseen laatan ja oman maalinsa väliin. . 

102 §. - Pelaaja, joka tahallisesti sijoittuu off-slde
asentoon, tekee rangaistavan virheen. 

103 §. Pelaaja lakkaa olemasta off-side-asennossa 
seuraavissa tapauksissa: 

1. kun hän vapaaehtoisesti palaa takaisin, häiritse
mättä ketää,n vastapelaajaa; 

2. kun joku vastapelaaja Ol). koskettanut laattaa tai 
laatta häntä; 

3. kun joku hänen oman joukkueensa pelaajista kul
jettaa laatan hänen ohitseen tai kun se hänen oman 
joukkueensa pelaaja, joka on lähettänyt hänelle laatal)., 
on ehtinyt hänen kohdalleen, mutta sillä ehdolla, ettei 
off-side-asennossa oleva pelaaja siihen hetkeen men
nessä~ jolloin toinen näistä mahdollisuuksista Ol). tapah
tunut, ole millään tavoin häirinnyt ketään vasta pelaa
jista. 
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104 §. - Sillä alueella, jota rajoittavat radan paa
tysivu ja 6 m. maaliviivasta vedetty tämän kanssa yh
densuuntainen tumma viiva, koko radan leveydeltä, puo
lustaval~ joukkueen pelaajat eivät voi olla off-side-asen 
nossa. 

105 §. - Ei kukaan pelaaja, joka on, samoinkuin laat
takin, maalin takana, toisin sanoen sillä alueella, jota 
rajoittavat maaliviiva ja lähinnä oleva päätyviiva, ole 
off-side-asennossa. 

106 §. - Erotuomari valvoo huolellisesti ja varoit
taa etukäteen pelaajia, joilla on tapana odotella off-side
asenl).ossa, että laatta koskettaisi vastapelaajaa tai että 
joku heidän omista miehistään saavuHaisi heidät. 

C) Laatan lculjettaminen. - Potkaiseminen. 

107 §. - Kaikki pelaajat saavat pysäyttää laatan 
millä ruumiinosalla tahansa; mutta heidäill täytyy antaa 
pudota sen paikoilleen: on kiellettyä kuljettaa laattaa 
tai panna sitä, liikkeelle muulla kuin mailalla. 

108 §. - Laatal). kuljettaminen, sen kantaminen ja 
sen potkaisemiuen on virhe, vieläpä, maalivahdillekin, 
tapahtukoou se sitten luistimella tai jollakin ruumiin 
osalla. - Maalivahti. samoinkuin muutkin pelaajat, voi 
pysäyttää laatan, mlltta he eivät saa panna sitä liik
keelle muuten kuin mailalla. Jos laatta takertuu pelaa
jan vaatteisiin, pudottakool). häill sen paikoilleen tai odot
takoon, kunnes erotuomari on keskeyttäillyt pelin, mutta 
älköön kantako sitä maalinsa taakse. 

;D) Kielletyt asennot. 

109 §. - Ei kukaan pelaajista, ei maalivahtikaan, 
saa heittäytyä pitkälleen, istuutua, polvistua tai tahal
laan kaatua jäälle. 

110 §. - Pelaaja, myöskin maalivahti, joka kaatuu 
tapaturmaisesti, ei saa ottaa osaa peliil). ja hänen pitää 
kaikin voimin koettaa nousta heti ylös. Pelaaja, joka 
pelaa ollessaan kielletyssä asennossa, tekee virheen, josta 
rangaistaan, jos se on ollut esteenä, maalin tekemiselle, 
erittäil).kin jos maalivahti on kysymyksessä,. 

E) Kimppuun käyminen ja raaka peli. 
111 §. - Kaikkinainen raaka peli on kielletty. Ni

menomaan ei ole sallittu kimppuun käymistä., kampitta
mista, tarttumista kaulukseen, potkimista luistimilla tai 
lyömistä mailalla, eikä tyrkkimistä" vastapelaajan pidM
tämistä tai hä.iritsemistä. käsin. 
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112 §. - Erikoisesti on kiellettyä maalivahdin kimp
puun käyminen hänen hoitaessaan puolustusta ja maali 
joka on teht:y täl.laisissa olosuhteissa, on mitätön; puo~ 
lustuksen hOItamlllen on kuitenkin lakannut maalivah
din etääntyessä 1.50 m. maalista. 

113 §. - Kuitenkin sallitaan ruumiillinen vasta· 
rinta, edellyttäen, että; sen tekee vilpittömästi puolus
tava pel;:taja yrittäessään vartalollaan estää hyökkäävää 
pelaajaa pääsemästä ohi, mutta mailaa ei saa mill ään 
tavoin kä\Yttää: apuna. 

F) Muut j·ikkomukset. 

114 §. - On kiellettyä pelata vilpillistä t ai raakaa 
peliä, väitellä erotuomarin tai muuI). toimihenkilön pää
töksestä, käyttää valheellista tai karkeaa kieltä riidellä, 
jonkun katsojan tai toisen pelaajan kanssa, no~taa sau
vaansa olkapäätä korkeammalle tai heittää sitä jäälle 
hä,iritä, millääin tavalla pelaajaa, jolla ei ole laattaa hal~ 
Inssaan . 

115 §. - Kaikki nämä rikkomukset voivat olla ran
gaistuksen alaiset. Sellaisiksi ne luetaan etenkin siinä 
tapauksessa, että ne ovat estäneet maalin tekemisen. . 

116 §. - Jos erotuomari katsoo, että puolustava pe
laaja on tahallaan tehnyt lievän virheen keskeyttääk
seen pelin vaarallisella hetkell ä, hän ei keskeytä; peliä 
tämän virheeJ). takia, vaan r ankaisee pelaajaa en3im
mäisessä sitä seuraavassa keskeytyksessä,. 

VI. - RANGAISTUKSET. 

A) Rangaistuksen laatu. 

117 §. - Lukuunottamatta pelin sääntöjen mukaista 
keskeyttämistä, voi erotuomari eroittaa pelistä virheen 
!ehneen pelaflJan pite~mäksi tai lyhemmäksi ajaksi, 
Ilman etta: tomeu pelaaJa saa astua hänen sijalleen r an
gaistusaikaI).a. 
. 11? §. - E:ot,;-omari ei saa antaa muita rangaistuk

SIa, eI vapaaly6nhä, ei myöntää: maalia j.n.e. 
~19 §. - Yleensä erotuomari varoittaa ennen rankai

semIsta. 
120 §. - Erotuomari rankaisee tarpeellisella anka

ruu~e.Ila, jot!a ~el~. pysyisi vilpittömänä ja vapaana ta
halllSlsta vuhelsta. Hän välttåä hermostuttamasta 
pelaajia liioitelluilla rangaistuksilla . 
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B) Rangaistusten sovellutus. 

121 §. - KU\l pelaaja erotuomarin mielipiteen mu
kaan on tehnyt rangaistavan virheen, ilmoittaa tämä, 
keskeytett.yään pelin, määräämiinsä rangaistuksen pelaa
jalle ja rangaistusajan merkitsijälle. toisin sanoen eroit-
t amisajan pituuden. . 

122 §. - Rangaistu pelaaja poistuu het i pelistä. ja 
pukeutuu väriltään puolueett{)maan pukuun. 

123 §. - Hänen rangaistuksensa aikaa aletaan las
kea pelin albnnisest.a sen jälkeen, kun hän on ilmoittau
tunut rangaistusajan merkitsijälle. 

124 §. - Kaikki pelin keskeytysajat Iisiitää n ran
gaistusaikaan, joksi ei lasketa muuta kuin se aika, jol
loin peli on täydessä. käynnissä. 

:1.25 §. - Siitä asti kun rangaistus on päättynyt, ottaa 
rangaistu pelaaja (mutta ei sijainen) paikkansa pelissä 
ilman, että sitä keskeytetään. Rangaistusajan merkit
sijfu ilmoittaa pelaajalle, että hänen r angaistuksensa on 
10PpuuJ;l suoritettu. 

126 §. - Jos puoliaika sattuu väliin, ennenkuin ran
gaistusaika on päättynyt, suorittaa pelaaja rangaistuk
seI).sa loppuun seuraavan aikapuoli skon alussa, kuitim
kaan ottelusarjoissa, kun r angaistusta ei ole vielä 
täysin suoritettu ottelun loppuessa, sitä ei jatketa seu
raavassa ottelussa. 

C) Rangaistusaiko.ien pitulIs. - Ehdotuksia mngais
tulcsilcsi. 

127 §. - Erotuomari mä ii rää. rangaistuksen niin pit
käksi ajaksi, kuin' hän tahtoo, vhdeksi kahdeksi vii
deksi minuutiksi, vieläpä kokon;i~eksi ~ikapuoliskoksi, 
jos virhe on ollut poi.kkeuksellisen raskas, kuten vasta
pelaajan tahallinen loukkaaminen tai erotuomarin kimp
pUln hyökkääminen. 

1~8 §. - Hän m äärää rangaistuksen virheen merki
t YKsen mukaan, sen toistumisen perusteella, sel) mukaan 
mikä vaikutus sill ä on pelin tulokseen j.n.e. ' 

1129 §. - On sangen vaikeaa näissä olosuhteissa laa
t ia rangaistusten ohjesäänt öä ; enintään voidaan ehdot
t~a joitakin. rangaistuksia el'ot uomareilIe, joista ehdotuk
sIsta he VOIvat saada ohjausta, mutta joita he eivät ole 
veI volliset noudattamaan, ran gaistuksen ollessa hei.dän 
vapaasti päätettävissään. 

130 §. - Seuraavassa luetellaan muutamia ranO'ais
tuksia, jotka voivat olla arvosteluperust eena erotu;ma
reille, koska näistä J;leuvoista on hyötyä niiden antaessa 
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Icail,i lk kUllsninvii li sill e el'otuomareille havainnolli sen 
yhtenäisen a r vosteluasteikon käytettävän ankaruud"lll 
suhteen: 

Yks i minuutt i: 

Maulivahdille ja jokai sell e muulle pelaajall e, joka 
heitt ää laattaa; 

pelilH jal lc, joka ta halli sesti potkaisee tai lyö tai työn 
tiiit laattaa kädcl lii tai käsivarrella; 

sille, jok a pidiiHiiii laati an kli delliiiin. l"lIumiillaan tai 
jalall mlll ra llal) reunaa yaslaan tai jollakin munlla koh
da ll a rataa: 

maalind ldilk, joka lyö va5tnpelaa jaa m~ilalla >tai 
kampi/t ua hänet; 

pelaajalle, joka tahallisesti on off-sic1e-f1sennossa; 
sille, joka pysiihdyttää vastapelaajan mailalla. 

Kaksi minu nttia: 

Pelaajalle, joka tahtomattaan kampittaa ; 
s ille, joka heittäii pois mailansa; 
sille, joka hei ttää maahan yast apelaaja n l1lai lan: 
sille, joka tahallaan on off-side-asenIlossa (uusittu 

rikkomus); 
silk, joka h,'ökkiiii vastap<'1 aajull kimpjlU1Ill, lukllUll

ottarr;atta aikais,?mmin mainittua 1apansta "yartalolla 
varta lOa vastaan : 

s ille, joka nost tlll mailansa olkapiiätä kork eammalle; 
si ll e. joka väHte lee erotnomari n kanssa; 
sille, joka pysähdyttää vastajJelaajan mail alla (uusittu 

rikkomus); 
silll" joka väittelee katsoj ien kanssa; 
silk. joI< a r i k koo val'amipsten \"(1 ihtamisjiirjestystii. 

Kolme miJ)uuttia: 

Pelaajalle, joka luvallisessa"vartalolla vartaloa vas
taan"-tupilnl':spssa k:~yttiiä mailaa apunaan ; 

sille, joka tallallaan kmnpittaa yastapelaajan: 
sille, joka heittää mailansa phkiiistiikscell maalin; 

Vi i s i minu u tt. i a : 

Pelaajalle, joka herjaa toimi henkilöi tii; 
sille, joka käytt.ää karkeita sanoja; 
sille, joka luistimella pot.kaisee vaslapeJa ajaa: 
sille, joka mai lallaan lyö vastapelaajaa päiih än. 
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K y rnm e nell minuuttia: 

Pelaajalle, joka tahallisesti tuoHaa ru umiillisen 
vamman vastulleluajalleen; 

sille, joka hyökkää toimihenkilön kimppuun; 
sille, joka mailansa kädensijalJa lyö vastustajaa. 

Muutoksia. 
Kansainvälisen Jäähockeyliiton (L. J. H. G.) 25 p:nä marras

kuuta 1927 julkaisemalla päätöksellä ovat seuraavat 
muutokset astuneet voimaan: 

Kansainvälisen Jäähockeyliiton (L.I.H.G.) 25 p:nä 
marraskuuta 1927 julkaisemalla päätöksellä ovat seuraa·· 
vai muutokset astuneet voimaan: 

A) Maalivahti on tästedes oikeutettu pysäyttämää n 
laatan kuten hän haluaa ja yhdentekeväiäi missäi asen
nossa (istuer.l, maaten, polvistuen). 

B) Rata on jaettu kolmeen yhtäsuureen osaan ja sii
nä osassa, missä maali sijaitsee, on puolustava joukkue 
oikeutettu off-side-asentoon. Tämä muutos merkitsee 
siis "ei off-side-asennossa"-alueen suurentumista. 

0) Kaikkien otteluiden todellinen peliaika kestää 
kolme kertaa 15 minuut tia. 

Vastaavat pelisääntöjeJ;l pykälät kuuluvat muutet
tuina: 

109 §. - Pelaajat, maalivahtia lukuunottamatta, 
eivät saa heittäytyä pitkälleen, istuutua, polvistua tai 
tahallaan kaatua jääJlle. - Pelaaja, joka kaatuu t apa
turmaisesti, ei saa ottaa osaa peliin ja hä'J;len pitäJl: kai
kin voimin koettaa nousta heti ylös. Pelaaja, joka 
pelaa ollessaan kielletyssä asennossa, tekee virheen, josta 
rangaistaan, jos se on ollut esteenä maalin tekemiselle. 

110 §. - Ainoastaan maalivahti saa pysäyttää laatan 
missä: asennossa tahansa (istueJ;l, polvistuen, maaten) ja ' 
millä tavoin tahansa. 

5 §. - Molempien maalipylväiden väliin vedetään 
jäähän viiva. - Samaten vedetään eroittamaan jokaisen 
radan kolmanneksen tumma viiva koko radan leveydeltä 
yhdeJ;l.suuntaisesti päliHyviivan kanssa. - Radan kes
kustaan merkitään jäähän keskipiste, siis oletet tujen 
lävistäjien leikkauskohta. 

104 §. - Radan kolmanneksessa, jot a rajoittavat 
pääityviiva ja koko leveydeltä: vedetty t umma viiva, puo
lustavan joukkueen pelaajat eivät voi olla off-side-asen
nossa. 

76 §. - Joukkueet pelaavat kolme 15 minuutin erää, 
joiden välillä on 10 minuutin väliajat. 

82 §. - Maailman- ja EuroopaJ;l. mestaruuskilpailut 
eivät tee poikkeusta näistfu säännöistä. 

Maali
vahti. 

Rata. 

Peli
. aika. 



Amatöörisääntö. 

Tämän määritelmän on vahvistanut Davosin kon· 
gressi v. 1926. 

1. Amatööri on jokainen jäähockeypelaaja, jota ei 
koskaan ole missään urheilussa katsottu ammattiurhei· 
lijaksi. 

II. Ammattiurheilija on jokainen jäähockeype4taja, 
joka: 

1) 01;1 harjoittanut tai opettanut mitä urheilua tai 
peliä hyvänsä, josta hän on saanut joko suoranaisesti 
tai välillisesti rahallista: hyötyä; 

2) on ollut amatöÖriyteen nähden kilpailukelvoton 
missä urheilussa ja mistä: syystä. hyvänsä; . 

3) on myynyt tai pantannut urheilukilpailuista saa
tuja palkintoja; 

4) on tietoisena pelannut virallisessa ottelussa tai 
ottelusarjassa ammattiurheilijain kanssa (paitsi viralli
sissa harjoitusotteluissa, jotka ovat tarkoitetut pelaajien 
valmen tamiseksi). 

II1. Amatööri voi vastaanottaa ainoastaan: 
1) palkintoja, maljoja, mitaleja, taide-esineitä j.n.e. 

(mutta ei koskaan rahapalkintoja); 
2) ennakkomaksun matkakuluistaan; 
3) ennakkomaksun hotellikuluistaan kilpailuaikaa ja 

korkeintaan kahdeksan piiliväu harjoittelua varten en
nen otteluja; 

4) tarpeelliset pelivarusteensa, jotka aina jäävät 
seuransa omaisuudeksi. 

TäT- luettelo on tarkoin rajoittava. ,Ennakkomak
suja eI missään tapauksessa saa tehdä suoraan, vaa1;1 
täyt.yy ne aina tehdä: asianomaisen liiton tai urheilu
seuran kautta. 

IV. Amatööriksi voi jälleen tulla kansalliselle jää
hockeyliitolleen tekemästäiä.n pyynnöstä:. 

1) jokainen ammattiurheilija, jonka se Kansainväli
nen urheiluliitto, jossa hän on ollut ammattilaisena, on 
jälleen tunnustanut amatööriksi; 

2) jokainen ammatti urheilija jäähockeyssa, joka ei 
yli viiteen vuoteen ole toiminut ammattilaisena. 

I 

I 
I 
~ 

Kansainvälisen Jääbockeyliiton 
määräykset. 

1. 

Nämä mäiilräykset koskevat jäähockeyta, jota pela
taan laatalla, eikä' jääpalloa (bandya), jota pelataan pa1-
101Ia. 

II. 

. Kansainvälistä ottelua ei voida pelata muutoin kuin 
L.I.H.G:n määräysten mukaan. 

Jokainen seura, joka pelaa toisenlaiste1;1 määTäysten 
mukaan, tulee erotettavaks'i L.1.H.G:stä, olkoonpa kysy
myksessäI vain kahden joukkueen tekemä muutos jos
saldn yksityiskohdassa, kuten peliajassa, peliajan pi
tennyksessä tai pelaajien lukumää.rässä:. 

III. 

1 §. Liittoon kuuluviin jäsenliittoihin ja seuroihin 
saa kuulua vain amatöörejä, jotka t äyttävät kansain
välisen Olympialaisen kongressin v. 19""25 Pragissa hy
väksymässä amatöörisäännössä määritellyt ehdot. 

2 §. Jokainen vastalause pelaajan tai joukkueen 
kelpoisuutta vastaan on osotettava kirjallisesti L.1.H.G:n 
puheenjohtajalle joko ennen ottelusarjaa tai ottelua tai 
viimeistää;n viidentoista päivän kuluessa niitten päät
tymisestä. Vastalauseen esittää puheenjohtaja johto
kunnan ratkaistavaksi. 

3 §. Jokainen asiaankuuluva henkilö on kelpoinen 
jättäm1i.ä;n vastalauseen, kuten tämän kappaleen 2 §:ssäi 
on esitetty. . 

4 §. Loukkaamatta puheenjohtajan oikeutta val
voa L.I.H.G:n säiäntöjen ja määräysten noudattamista, 
vieläpä ehkäisevin toimenpitein, johtokunta siinä ta
pauksessa, että muistutus on toteennäytetty, voi ryhtyä 
niihin toimel.lpiteisiin, jotka se katsoo tarpeellisiksi, ei 
ainoastaan syyllistä. liittoa tai seuraa vastaan, vaan 
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mvöskin niitä liittoja ja seuroja vastaan, jotka tietensä 
o;at suostuneet ottamaan osaa syyllisen liiton tai seu
ra1l järjestiimään ott81usarjaan tai otteluun. 

IV. 

L.I.H.G:n johtokunta, jäsenliitot ja -seurat ovat 
vksinään oikeutetut järjestämään kansainvälisiä ott81u
~arjoja ja ottBluja. 

V. 
1 §. Kaikki kansainväliset ottelusarjat, kilpailut ja 

ottelut, erittäin mainiten Euroopan ja maailmanmesta
ruuskilpailut, kuuluvat L.I.H.G:n tuomiovaltaan. 

2 §. Ei mikäiän jäsenliitto tai -seura voi ottaa osaa 
kansainvälis88n ott81usarjaan, kilpailuun tai otteluun 
L.I.H.G:hen kuulumattoman liiton tai seuran kanssa. 
Kuitenkin voi jäsenmaahan kuuluva seura, yksinomaan 
harjoitustaan silmällä pitäen, pelata L.I.H.G:hen kuu
lumattoman naapurimaan seuran kanssa ystävyysotte
lun sillä nimenomais811a ehdolla, ettei ott81u oikeuta 
jouklcu8tta mihinkään kansainväliseen kilpailuun tai 
mihinkään L.I.II.G:ll määräysten mukaan pelattaman 
kilpailuun. Tätä poikkeusta ei voida missääl) tapauk
sessa laaj8ntaa käsittämään ott81usarjaa. 

3 §. Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailut voi
vat järjestää ainoastaan ne maat, joille kongressi on 
ne määrännyt. Maailmanmestaruudesta ei voida kil
pailla, ellei kilpailuun ota osaa edustava joukkue Ka
nadasta tai Amerikan Yhdysvalloista. 

4 §. Kansalliset mestaruuskilpailut, samaa maata 
käsittävät kilpailut, ott81usarjat ja ottelut eivät kuulu 
L.I.II.G:n tuomiovaltaan. Kuitenkin voivat jäsenliitot 
anoa L.I.II.G:n suojelusta sanottujen mestal'uuskilpai
lujen, ott8lusarjojen ja .ottelujen järj8stämistä varten 
ehdolla, että niissä kiinnitetään asianmukaista huo
miota sääntöihin ja määräyksiin. 

VI. 

1 §. L.I.II.G:n jäsenten tulee lähettää joka vuosi 
ennen ensimmäistä päivää lokakuuta puheenjohtajalle 
tieuot päivänmääristä ja phdoista, joidpn mukaan np 
Ahdottavat pitävänsä kansainväliset kilpailunsa. Talvi
kaudml kansainvälinen ohjelma lähetetään sitten loka
kuun ensimmäistpn kahdpn viikon kuluessa kaikillp jä~ 
spnillp. Niittml jäsenten, jotka haluavat tehdä mahdolli
sesti muutoksia päivipn yhtponsattumipn vU'Jksi, tulee 
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ilmoittaa siitä puhpenjohtajalle, joka sittpn anfaa Jase
nille tiNJoksi tällä tavoin kauden kilpailuohjelmaan esi
tptyt muutokset. 

2 §. .T okai uen liitto tai seura. joka ilmoittaa kil
pai lusta poisjäiimisestänsä vasta viimeisten kahdeksan 
päivän aikana, jos kysymyksessä on ottelu, tai viiden
toista päivän kuluessa, jos kysymyksessä! on ottelusarja, 
olkn nilllPnOmaan suostunut ottamaan osaa tähän otte
luun tai ottc1usarjaan, on velvollinen suorittamaan 
sakon, joka molempien seurojen keskpn on mälä6ittävä 
silloin, kun ottdusta tai ottelusarjasta on lopullisesti 
sovittu. 

3 §. Erimielisyyden sattuessa L.I.H.G.n johtokunta 
on oleva ainoa tuomari sakon sovpl1uttamisessa. ja 
on kyse8ssä okvien riitapuolten toimitettava sille koko 
asiaa koskpva molpmpien seurojen välinen kirjeen
vaihto. Sakko on makspttava L.I.II.G:n johtokunnalle, 
joka tulee sen toimittamaan hyvitettiiv1ille. .Tos sako
tettu seura kieltäytyy maksamasta sakkoa mihin se on 
tuomittu, voi L.I.H.G:n johtokunta julistaa S8n kil
pailukelvottomaksi siihen asti, kunnes se on sakon mak
sanut, sAkä kieltiiä L~I.H.G:n jäspniä kohtaamasta seu
raa minkfiänlaisissa ottpluissa. 

4 §. Samatpn kilpailut jiirjestävii' seura, joka nimen
omaan hyväksyHyiiän yhden tai useamman joukkueen 
osanottosopimuksen, joutuu syystä tai toisesta lykkää
mään tai peruuttamaan ottdun tai ottdusarjan, on vd
vollinen maksamaan sakkoa, jonka suuruus on etukii
tpen määrättävä'. näitten joukkuPitten hyväksi sellai· 
sessa tapauksessa, missä tämä peruutus tuot.taa rahal
lisia tappioita osaaottavillp seuroille. 

Menettelytavat ovat samat, mitkä ovat määrä,tyt 
tämän kappaleen 3 § :ssä. 

5 §. Johtokunnan tulee aina ottaa huomioon yllvoi
mainpn estp (foree majeure). 

6 §. L.I.H.G:n jäsenten tulee lähettää Jluheenjoh
tajalle niin täY(]8llis8t tulokset kuin mahdollista kai
kista järjestämistään kansainvälisistä otteluista ja ottp
lusarjoista yhum;t kuukauden kuluessa niitten pitämi
sestä. Jäsenten tulee lähpttää hän81le luistinkauden 
lopplwss" myöskin kansallisista hoekt)ymestaruuskilpai
luisiansa niin täydplliset tulokset kuin mahdollista. 
L.I.II.G. tulpe joka vuosi kilpailukauden jälkPpn lähpt
tämään kaikillp jäsenille kertomuksen jäsent8n kan
sainvälisten ja kansallistE'n kilpailujen tuloksista. 
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VII. 

1 §. Euroopan ja maailmanmestaruudesta kilpail
laan, mikäli mahdollista, vuosittain; kuitenkaan vuo
sina, jolloin maailmanmestaruudesta kilpaillaan Euroo
passa, ei Euroopan mestaruudesta otella, vaan Euroo
pan mestariksi tulee se Euroopan maa, jolla on korkein 
sija maailmanmestaruudessa; sitäpaitsi olympialaiski
sojen sattuessa olympiavoittaja katsotaan maailmaI)
mestariksi. 

Mitään muuta kansainvälistä ottelua ei voida suo
rittaa niinä päivinä, jolloin nämä mestaruuskilpailut 
tapahtuvat, paitsi L.I.H.G:n johtokum~an erikoisella 
luvalla, jolle pyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin. Nämät 
mestaruuskilpailut yoidaan pitää joko sisä- tai ulko
radoilla. 

Näitä mestaruuskilpailuja koskevat ilmotukset tulee 
järjestävän maan saattaa kaikkien L.I.H.G:hen suoraaJ;l 
liiftyneitten seurojen tai liittojen tietoon. Ei mikään 
maa voi ilmoittautua näihin mestaruuskilpailuihin 
muuten kuin L.I.H.G:hen kuuluvan liittonsa välityk
sellä. 

2 §. .Järjestävän maaI) valinnan mukaan kilpail
laan näistä mestaruuksista ryhmä-järjestelmää tai eli
minoimista käyttäen, tai käyttäen molempia tapoja 
yhdessä. Milloin käytetään eliminoimisjärjestelmää 
joko yksinään tai yhdistettynä, tulee järjestävän maan 
sijoittaa ensimmäisiksi eriinsä: ne maat, jotka saavutti
vat neljä ensimmäistä sijaa edellisen vuoden Euroopan 
tai maailmanmestaruuskilpailuissa (jälkimmäiselHi ta
pauksella ollen etusija). 

Ryhmien tai eliminoimisluettelon kokoonpaneminen 
lukuunottamatta erien ensimmäisiä. määrätään arpo
malla, jonka toimittaa järjestävä liitto tai seura, mutta 
ei mikään joukkue ole velvollinen pelaamaan kahta 
ottelua samana päivänä ilman kapteeninsa suostumusta. 

3 §. Seuraavat ainoastaan voivat edustaa jotakuta 
maata Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailuissa: 

a) ne, jotka synnynnältä ovat saJ;lotun maan kansa· 
laisia; 

b) ne, jotka ovat kymmenenä perättäisenä vuotena 
pelanneet sen maan puolesta, jota he aikovat edustaa; 

c) lopuksi ne, jotka ovat syntyneet dominioissa voi
vat edustaa emämaata ja ne, jotka ovat syntyneet emä
maassa, voivat edustaa dominioita ehdolla, että he todis
tettavasti ovat asuneet viiden perättäisen vuoden ajan 
emämaassa tai dominiossa. 
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Niinp-ian kuin pelaaja kerran on Euroopan tai maail
manmestaruuskilpailuissa edustanut jotakuta maata 
(emämaata tai dominiota), hän ei enää saa edustaa 
muuta maata seuraavissa Euroopan tai maailmanmesta
ruuskilpailuissa. 

Täydellinen kansallisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että 
on kymmenen perättäisen vuoden ajan pelannut saman 
maan puolesta ja viiden vuoden ajan asunut maassa, 
on asianomaisen maan urheilu- tai hallilltoviranomais
ten todistettava jä,rjestävän liiton tai seuran valvonnan 
alaisena. Jos jäTjestävä liitto tai seura sattuisi kuulu
maan asiaJ;!omaiseen maahan, antaa tämän todisteen 
L.I.H.G:n puheenjohtaja tai eusimmäineJ;! varapuhnnn
johtaja siinä tapauksessa, että puheenjohaja kuuluisi 
samaten asian0maiseen kansallisuuteen. 

4 §. Euroopan ja maailmaumei'taruuskilpailuja var
ten L.I.H.G. on asettanut viidensadan kultafrangiI) 
arvoisen hopeaisen kiertomaljan kumpaankin. Kumpi
kin näistä maljoisi.a annetaan voittavan maan viralli
selle edustajalle, jonka tulee se säilyttää seuraaviiJ;l 
mestaruuskilpailuihin asti; kummaekin maljan saa 
omakseen se maa, joka ensiksi, järjestykseen katso
matta, kolmasti voittaa maljaa koskevan mestaruuden. 

5 §. Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailujen ot
telut tuomitsevat puolueettomat kansainväliset pelituo
marit, jotka järjestäväi liitto tai seura valitsee. 

Näitten peli tuomarien valintaa vastaan tehdyt vas
talauseet ratkaisee L.I.H.G:n johtokunta; nämä muis
tutukset eivät saa vähääkään haitata, ehkäistä tai vii
vyttää ottelujen järjestämistä, tai muuttaa saavutettua 
tulosta, mutta L.I.H.G:n johtokunta voi vakavissa ta
pauksissa tehdä kilpailukelvottomaksi joko lopullisesti 
tai määräajaksi järjestävän liiton tai seuran ja syyte
tyn pelituomarin tai toisen näistä yksinään. 

6 §. Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailuissa 
merkitään pisteet seuraavalla tavalla: 

Voitettu peli ......... . 
Tasapeli ............... . 
Hävitty peli .......... . 

2 pistettäl 
1 piste 
o pistettä 

PoisjäämiJ;len on katsottava hävityksi peliksi. 
Sijoittaminen tehdään laskemalla yhteen pisteet, 

korkeimman pistesumman määrätessä voittajan. 
Ylimääräistä peliaikaa ei pelata tasapelin sattuessa. 
Kahden tai useamman joukkueen pistemäärän ollessa 

saman, on näitten kesken pelattava uusinnat. 
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7 §. Euroopal). tai maailmanmestaruuskilpailut JaT
jestävän liiton tai seuran on lähetettävä puhecnjohta
jalle kuukauden kuluessa mestaruuskilpailuista niitten 
täydelliset tulokset ottelupöytäkirjoineen, erotuomarin 
kertomuksineen (katso liitettä). 

VIII. 

Muissa kansainvälisissä ottelusarjoissa, kilpailuissa 
ja otteluissa kui!) Euroopan ja maailmanmestaruuskil
pailuissa eiviLt kysymykset kansallisuudesta ja asunto
paikasta mäii.riteltyinfu edellä olevan VII kappaleen 
3 §:n mukaisesti ole voimassa, kuitenkaan ei pelaaja sa
mana pelikautena voi edustaa muuta kuin yhtä maata 
ellei hän ole muuttanut olinpaikkaansa vähintäin kol
men kuukauden ajaksi. 

VII kappaleen pykäliä 1, 2 ja 6 voidaan sovel
luttaa käytä ntöön tässä kappaleessa kysymyksessä ole
viin kansainvälisiin ottelusarjoihin, kilpailuihin ja otte· 
luihin nähden. Kysymykset kiertomaljasta ja erotuo
mareista jätetää:n järjestävän liiton t ai seu ran toimi 
kunnan haltuun loukkaamatta L.I.H.G:n johtokuuaan 

. valvontaoikeutta. 

Kansainvälisen Jäähockeyliiton 
säännöt. 

1. 
Liitot tai seurat, jotka alistuvat noudattamaan näitä 

sääntöjä, muodostavat Kansainvälisen J äähockeyliiton 
(Ligue Internationale de Hockey sur Glace, lyhennet
tynä L.I.H.G.). 

II. 

L.I.H.G:n tarkoitus on toimia jäähockey-peli!) kehit
tämiseksi, muodostella sen pelisäännöt yhtenäisiksi ja 
olla sen keskushallintona, edis tää kansallisten liittojen 
perustamista maihin, joissa niitä ei vielä; ole, pitää 
huolta säännöllisesti kansainvälistel,l kilpailujen järjes
tämisestä, kuten Euroopan ja maailmanmestaruuskil-· 
pailujen, sekä ratkaista erimielisyydet, joita voi syntyä 
jäsel,liksi liittyneicl.en maiden kesken. 

III. 
Kaikki jäähockeyta pelaavat maailman kansat voi

vat liittyä! toimivina jäseninä L.I.H.G:hen säädetyillä 
ehdoilla ja noudattaen seuraavassa pykälässä mä:ärät
tyjä muodollisuuksia. 

Samaten voivat kannattaviksi jäseniksi päästä: sa
moilla ehdoilla kaikki ne kansat, jotka eivät harjoita 
jäähockey-peliä. 

Toimivilla jäsenillä on puhe- ja äänivalta, kannat 
tavilla jäsenillä ainoastaan puhevalta. 

IV. 
1) Mikään maa ei voi liittyä jäseneksi L.I.H.G:hen 

ilman sellaiser;t liiton välitystä, joka asianomaisessa 
maassa harjoittaa joko urheilua yleensä tai erikoisesti 
jäähockeyta; siinä tapauksessa, ettei jossakin maassa 
ole tällaista liittoa olemassa, voivat kaikki seurat liit
tyä jäseniksi suoranaisesti, mutta perustettaessa L.I. 
H.G:hen hyvä:ksytty liitto, käy tämä jäsenyys mitättö
mäksi. 
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2) Jäsenhakemukset, joiden tulee sisärltää muodolli
nen sitoumus noudattaa L.I.H.G:n sääntöjä ja määräyk
siä ja joihin on liitettävä jäseneksi pyrkivän liiton ta~ 
seuran säännöt ja määräykset kahtena ranskan taj 
englanninkielisenä kappaleena, on osoitettava L.I.H.G:n 
pulleenjohtajalle. 

Ellei se kaJ;lsallisuus, johon jäsenyyttä hakeva liitto 
tai seura lukeutuu, tai sitten sanottu liitto tai sanottu 
seura ole ennakolta äänestämällä päätetyn poissulkemis
toimenpiteen alainen ja elleivät sanotun liiton tai seu
ran säännöt ja määräykset puheenjohta.iaJ;l ilmoituksen 
mukaan, sisällä mitäån L.I.H.G:n säiintojen ja ohjeiden 
vastaista, hyvaksyy pnheenjohtaja jäsenyyden värl~aika~
sesti kaikkine sääldettyine oikeuksineen ja velvortuksl
neen antaen asiasta tiedon sekä hakijalle että L.I.H.G:n 
johtokunnan jäsenille. 

Kuukauden kuluessa sen kiertokirjeen vastaanotta
misesta, jolla puheenjohtaja tekee ilmoituksen tästä vä
liaikaisesta jäsenyydestä, tulee johtokuJ;lnan jäsenten 
antaa puheenjohtajalle lausuntonsa, perusteltuna siiJ;lä 
tapauksessa, että jäsenyyttä vastustetaan; jos johtokun
nan jäsenten enemmistö antaa puoltavan lausunnon, 
(ellei vastausta yllä määrätyn kuukauden aikana an
neta katsotaan asianomaisen antaneen puoltavan lau
sun~on) tulee jäsenyys sen kautta lopulliseksi; päin
vastaisessa tapauksessa puheenjohtaja siirtää toistai
seksi jäserieksi ottamisen, ilmoittaa jäseneksi pyrki
välle vastustajien esittämät perustelut ja ottaa kysy
myksen seuraavan kongressin esityslistalle, jolloin 
saapuville kutsutaan hakijan edustaja antamaan selityk
siä, ja jolloin enemmistö lo~ullisesti ratkaisee asiaJ;l. . 

3) L.I.H.G:n jäsenliitot Ja -seurat tunnustavat tOI
silleen yksinomaiset valtuudet jäähockeyn johtoon, kul
lekin maassaan. 

4) Jokaisen jäsenkansallisuuden, -liiton tai -seuran 
voi johtokunta erottaa L.I.H.G:stä 3/4 äänten enem
mistöllä; tästä päätöksestä' voidaan vedota kongressiin. 

V. 
L.I.H.G:n kotipaikkana on toimivan puheenjohtajan 

asuntopaikka. 
VI. 

1) Vuotuisen jäsenmaksun suuruus on sata kunkin 
maan rahayksikköäJ, kuitenkin vähintäin viisi dollaria; 
poikkeuksena ovat Amerikan Yhdysvallat ja Kanada, 
joiden vuosimaksu on kaksikymmentä' dollaria. 
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2) Kun liitto on olemassa, maksaa se vuosimaksun: 
muussa tapauksessa seurat maksavat vuosimaksun, 
jonka suuruus on suhteellinen niiden lukumä.ärä.än. 

3) Vuosimaksu OJ;l maksettava viimeistään tammi
kuuJ;l 1 päivänä kunakin toimintavuonna yhdessä erässä. 

Jokainen liitto tai seura, joka ei ole mäläräaikana 
suorittanut maksuaan, voidaan, muistutuksen jäIkeen, 
eroittaa L.I.H.G:stä. 

VII. 

Toimintavuosi alkaa kongressin päättymisestä' ja 
loppuu seuraavan kongressiJ;l päättymiseen. 

VIII. 

L.I.H.G:tä johtavat: 

1. toimeenpaneva komitea; 
2. johtokunta; 
3. kansainvälinen kongressi. 

IX. 
1) J ohtokunta muo~ostetaan j?ka vu~.s.~ .. ~altuute

tuista, joista jokainen Jäsenkansalhsuus maaralli yhd~n. 
2) Kongressi valitsee suljetuin lipuin. valtuut~ttuJ.?? 

ulkopuolelta pu~eenj.ohta)~J;l, eu~ooppa~alsen ~nSImmaI
sen varapuheenJohtaJan Ja ame~lk~alalsen tOIsen var~
puheenjohtajan, jotka toimivat Ja Johtavat Ru~~t~a tOI
nen toisensa sijasta poissaolon sattu~ssa sIJaJarJ?st:yk
sen mukaan ja jotka yhdessä sihteefl-rahastonholtaJan 
kanssa muodostavat toimeen panevan komiteaJ;l. 

3) Puheenjohtaja nimittää sihteeri-rahastonhoitajan 
omalla vastuullaan. 

4) Jos puheenjohtajan pai~ka jout.uu ~.~oimeks~ e~
nen valtuutusajan loppua, hOItaa enSImmamen taI, ta
män ollessa estettynä, toiJ;len varapuheenjohtaja puheen
johtajan tehtäviä seuraavan kongressin kokoontumi· 
seen asti. 

5) Jos johtokunnan jäsen eroaa, tulee hänen sijallee~ 
toinen valtuutettu siitä liitosta, johon eronnut kuulm. 

6) Jokaisella uudella maalla, joka on otettu jäse· 
neksi kahden kongressin väliajalla, on oikeus päästä 
edustetuksi johtokunnassa määräämällä valtuutetun. 

7) Johtokunnan jäsentä pidetään eronneena, kun hän 
lakkaa kuulumasta johonkin L.I.H.G:n jäsenliittoon tai 
-seuraan. 

3 
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x. 
1) Johtokunnan ratkaisuvaltaan kuuluvat kaikki 

asiat, joita erikoisesti ei ole määrätty kongressin pää
tettäviksi, ja I;limenomaan seuraavat: kongressin pää
tösten toimeenpano; jäsenliittojen ja -seurojen asetta
mien erotuomarien ratkaisujen vahvistaminen; kilpai
lujen ja mestaruusotteluiden tulosten vahvistaminen; 
raha-asiain hoito; kongressien valmistelemiI;len ja ko
koonkutsuminen; jonkun kansallisuuden, liiton tai seu
ran hyväksyminen tai poissulkeminen; jäsenmaiden vä
listen erimielisyyksieI;l ratkaiseminen; sääntöjen ja 
määräysten arvovallan ylläpitäminen; jäähoekeyn peli
ohjeiden tulkitseminen j.n.e. 

2) Johtokunta ottaa äänestyksen alaiseksi toimeen
panevan komiteaI;l johtokunnan jäsenille osoittamat 
kiertokirjeet, jotka nämä palauttavat perustellen rat
kaisunsa, jos ovat toimivia jäseniä ja ainoastaan ilmoit
taen mielipiteensä, jos ovat kannattavia jäseniä. Ellei 
valtuutettu ole vastannut kuukauden kuluessa kierto
kirjeen vastaanottamisesta lukien, katsotaaI;l häinen yh
tyvän enemmistön mielipiteeseen. Kuitenkin voi !lU

heenjohtaja toimia yksin ja omalla vastuullaan seuraa
vissa tapauksissa: 

a) Jäsenmaiden välisissä erimielisyyksissäi, jotka 
koskevat kaI;lsainväHsten kisojen järjestämispäivää.; 

b) raha-asioiden hoidossa; 
e) tulosten ja kilpailujen vahvistamisessa; 
d) kongressien valmistelussa ja kokoonkutsumisessa ; 
e) väliaikaisissa jäseneksi otoissa; 
f) sääntöjen ja määräysten noudattamisen valvomi

sessa; 
g) jäähoekeyn peliohjeiden tulkitsemisessa; 
h) yleensä kaikissa juoksevissa asioissa ja samoin 

kaikissa kiireellisissä kysymyksissä. sillä ehdolla, että 
hän jälkimäisessä tapauksessa vahvistuttaa ratkaisunsa 
johtokunnalle. 

3) .Täsenliitot ja -seurat voivat vedota kongressiiI;l 
kaikista puheenjohtajan tai johtokunnan ratkaisuista. 

4) Jäähoekeyliittoa velvoittavien kirjelmien täytyy 
olla puheenjohtajan allekirjoittamat tai varmentamat. 

5) PuheeI;ljohtajan ja johtokunnan päätökset sekä 
kaikki ilmoitukset ja kiertokirjeet julkaistaan L.I.H.G:n 
virallisissa julkaisuissa. Jokainen maa voi valita oman 
tai omat viralliset julkaisunsa, joissa L.I.H.G:I;l viralli
set tiedonannot julkaistaan kunkin kansallisuuden val
tuutetun vastuulla. 
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XI. 

1} Kansainvälinen varsinainen kongressi kokoontuu 
joka vuosi silloin, kun toimeenpannaan Euroopan tai 
maailmanmestaruuskilpailut, ja julkaisee puheenjohtaja 
kongressikutsun vähintään kuukautta ennen kokoontu
mista. 

2) Ylimääräinen kongressi voi kuitenkin kokoontua 
jäsenmaideI;l enemmistön sitä perustellen anoessa. 

Varsinaisten kongressien sääntöjä' noudatetaan yli
määräisissä kongresseissa. 

3) Kongresseihin voivat ottaa osaa ainoastaan jäsen
liittojen ja -seurojen valtuutetut. 

Sama valtuutettu älköÖI;l edustako useampaa kuin 
kahta maata kerrallaan. 

4) Jokainen maa voi lähettää kolme valtuutettua, 
mutta äänestyksessä se ei ole oikeutettu käyttämään 
muuta kuin yhden äänen, edustakoon sitä sitten liitto 
tai yksi tai useampia seuroja. Jälkimmäise~sä tapau.k
sessa seurat sopikoot keskenään valtuutettuJensa valIt
semisesta. 

Niillä mailla, jotka ovat ainoastaan kannattavia jä
seniä, OI;l kongressissa vain puhevalta. 

5) Päätökset tehdään läsnäolevien äänten enem
mistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. 

6) Kongressin tehtävät ovat seuraavat: 

a) hyväksyä puheenjohtajan ja sihteeri-rahastonhoi
tajan kertomukset sekä tilit; 

b) käsitellä ja päättää sääI;ltöjen ja määräysten ja 
jäähoekeyn pelisääntöjen muutosehdotuksista, joista eh
dotuksista ei voida äänestää, ellei niitä ole otettu puheen
johtajan laatimaan esityslistaan. Muutosehdotukset 
osoitettakoon puheenjohtajalle vähintään. kaksi kuu
kautta ennen kongressin kokoontumispäivää; 

e) ratkaista jonkun liiton tahi seuran lopullisesti 
jäseneksi ottaminen, jos sitä OI;l vastustettu (vrt. IV kap
paleen 2 kohta); 

d) myöntää oikeus EuroopaI;l tai maailmanmesta· 
ruuskilpailujen toimeenpanoon jollekin liitolle tai seu
ralle, joka sitä anoo, määräten vähintään kolme kansal 
lisuutta, jotka valitaan toinen toisensa val'3lle kongres
sin säätämässä järjestyksessä; 

e) ratkaista jäsenliiton tai -seuran eroittaminen, 
näiden vedotessa asiastaaI;l; 
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f). ottaa keskustelun ja äänestyksen alaisiksi kaikki 
erilaiset kysymykset, jotka eivät sisälly b) kohdassa 
lueteltuihin ehdotuksiin; 

g) valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. 

XII. 
L.I.R.G:tä ihlköön julistettako puretuksi muuten 

kuin tätä tarkoitusta varten kokoonkutsutun kongres
sin äänten enemmistöllä. 

Johtokunta määrää; asiain selvittäjän ja hoitaa 
omaisuutta. 

J 

LIITTEITÄ 
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Radan sähkövalaistuslaitteita. 

(

KannatuBlanka, 16 IIIIIfgalv. rauta1anka, 
. kiinnitetään pylvääsean kiristysruuvi11a • 

/Virtajohto 

I 

Porsl. 
lampunpidi 

Lamppujen korkeus radasta 3,40 

P, lväät upototaan 1,5 mtr. ja tuetaan huolel1isest • 

Molemmille päätYBivui11e asetetaan suojaverkko, ulottuva 
2 mtr :n korkeuteen . 

Radan ympärill! tulee olla 1 mtr:n levyinen vapaa 
alue, joka rajoitetaan sopivalla tavalla . 
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Jäähockeyn kilpailu- pöytäkirja 

Pelaa an 
Kilpailun laatu sijoitus I N:o 

· Jä~estävä seura 
(t. liitto) 

Ottelu 

Päivä- ja kellon-
määrä 

Paikka 

TULOS I 
Voittaja: 

I 
Hävinnyt : 

• 
1. puoli-aika maalia · maalia 

2. puoli-aika maalia maalia 

3. (= ylim.) erä maalia 

I 
maalia 

Yhteensä I maalia I maalia 

I I 
Erotuomari: Ajanottajat : Maalituomarit : Kapteenit : 



Jäähockeyn pelisääntöjen hakemisto: 

HUOMAUTUS ....................... . 
MAARITEL~fÅ ....................... . 
1. - PELIV ALINEET ................. . 

A) Rata ........................... . 
B) Maali ........................... . 
C) Laatta ......................... . 
D) Mailat ......................... . 
E) Maalivahdin säärykset ............. . 
F) Pelaajien varusteet ............... . 
G) Toimihenkilöiden aitaukset ......... . 

II. -PELAAJAT ..................... . 
A) Heidän nimityksel~sä ............. . 
B) Sijaiset ......................... . 
C) Sijaisten käyttäminen ............. . 
D) Varamiehet ..................... . 
E) N umeroiminen ................... . 
F) Värit ........................... . 
G) Joukkueen kapteeni . . ............. . 

III. - TOIMIHENKILöT ............... . 
A) Erotuomari ..................... . 
B) Ajanottajat ..................... . 
C) Rankaisuaikojen merkitsijät ....... . 
D) Maalituomarit ................... . 

IV.-PELI ........................... . 
A) Sen kestäminen ................... . 
B) Voittajat. - Saavutetut maalit ..... . 
C) Ratapuolisko ..................... . 
D) Keskeytykset ................... . 
E) Alkamiset ....................... . 

V. - VIRHEET. . ...................... . 
A) Yleiset määräykset ............... . 
B) Off-side ......................... . 
C) Laatan kuljettaminen. - Potkaisemi-

nen ........................... . 
D) Kielletyt asennot .............. : .. . 
E) Kimppuun käyminen; ja raaka peh .. 
F) Muut rikkomukset ............... . 

VI. - RANGAISTUKSET ................ . 
A) Rangaistuksen laatu ............. . 
B) Rangaistusten sovellutus ........... . 

§ 
1 
2 
3- 21 
3-- 6 
7- 12 

13 
14 
15- 17 
18 
1\)- 21 
22- 44 
22 
23- 25 
26-- 32 
33 
34 
35- 37 
38- 44 
45- 75 
45- 55 
56- 61 
62- 69 
70- 75 
76-- 96 
76- 82 
83- 86 
87- 88 
89- 91 
92- 96 
9"(-116 
97- 98 
99-106 

107--108 
109-110 
111-113 
114-116 
117-130 
117-120 
121-126 

C) Rangaistusaikojen pituus. - Ehdotuksia 
ra~gaistuksiksi .................. 127-130 

Sisällys: 

Kansainvälil)en Jäähockeyliitto ................ 3 
Kansainvälisen Jäähockeyliiton jäsenmaat ...... 3 
Suomen Luistinliitto ........................ 4 
Kansainväliset arvokilpai lut .................. 5 
.Täiähockeyn pelisäännöt ...................... 6 
Amatöörisääntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 
Kansail)välisen Jäähockeyliiton määräykset .... 25 
.l\t;ns~i~välisen Jäähockeyliiton säännöt ........ 31 
(Ln tteltw .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
Jälähockeyn pelisääntöjen hakemisto . . . . . . . . . . .. 44 
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URHEI LIJAT 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

valitsevat aina paraat 
urheiluvälineet, sillä 
ne tulevat halvem
miksi, ja kysyvät sen
vuoksi 

Höhtävä karhu
merkkisiä 

luistin- ja hiihtoken
kiä, hockey-mailoja 

ja suksia, y. m. 

kaikissa hyvin lajitel
luissa urheilu- ja rau
takaupoissa löytyviä 
tarpeitaan, joiden 

valmistaja ja tukkumyyjä on 

~ 

O.Y. URHEILUTARPEITA 
HELSINKI 

Merimiehenkatu 38-40 
Puhelimet: 6048, 5777 ja 31175 

Jääpallopelaajat huomatkaa! 

Edullisimmin osfatte 

jääpalloiluvälineenne meiltä 

Varastossamme on aina: 

Jäähockeg-tarpeita. 
Luistimia 
Mailoja 
Kiekkoja 
Kåsineitå 
Såårystimiå 

jääpalIoilutarpeita. Pika-. Kauno- ja Nurmisluistimia 
sekä luistinkenkiä on aina täydellinen varasto 

Tiedustelkaa hintojamme. 

Urheiluseuroille ja niiden jäsenille 
myönnämme alennusta. 

W:m Sandberg Osakeyhtiö 
Urheilukauppa 

TAMPERE 
Puhelin: Oma keskus: Nimihuuto .. Sandberg" 
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JÄÄHOCKEYTARPEITA 
virallisia, extra laatuja 

saapumassa. 

JÄÄPALLOILUTARPEITA 
kuulua "Susi"-maJlia. 

TUKUTTAIN JA VÄHITTÄIN 

Seuroille ja yhtymiIle, sekä suojeluskunniIle 
ja armeijan joukko-osastoille 

eri koi s h i n n a t. 

SUOJELUSKUNTALAISTEN 
URHEILULIIKE 

O.Y. 
VIIPURI 

25 ALEKSANTERINKATU 25 

Tukuttain ja vähittäin kaikkia urheiluväIineitä, met
sästys-, kalastus- ja valokuvaustarpeita. Aseita ja 

ammuksia. Villatavaroita. Radiokoneita. 
Polkupyöriä. 

Suuri varasto 

HOCKEY LUISTIMIA 
sekä saksalaisia että ruotsalaisia 

Yksinmyyjä Suomessa: 

HAGENIN PIKALUISTIMIA 

Oikeamallisia 

HOCKEY -MAILOJA 

H 0 C K E Y - P A L LO J A 

URHEILUPUVUSTOA 

TAVARATAl.O· S TO C K MA. N t' 
~~a.st:G-/ 

Helsinki, Hakasalmenkatu. Puh. Ce 201 81. 



Jokainen 

JÄÄHOCKEY. JA 
JÄÄPALLO. 

pelaaja 

varustautukoon niillä välineillä, jotka 

SUOMEN 
URHEILUAITTA 
on heille varta vasten toimittanut. 
Urheiluaitan välineet ovat maankuulut, 
ne kestävät ja sopivat. Sitäpaitsi ne ovat 
huokeat. Te r v etu I 0 a liikkeeseemme 
katselemaan, koettelemaan ja - osta
maan! Ostopakkoa ei ole; näytämme 

mielellämme muutenkin. 

PUKIMIA . KENKIÄ . LUISTIMlA. MAILOJA 

PAUOJA . LAATTOJA . SUKKIA. KÄSINEITÄ 

Helsinki, Fabianinkatu 16. 


