Ringeten Pelisääntömuutokset 2016-2018
Muutokset aikaisempaan sääntökirjaan nähden on merkitty kyseisen kappaleen laidoissa olevilla
viivoilla.
1.1 Kentän mitat:
1.1.a

Kentän tulee olla pituudeltaan vähintään 56 metriä ja enintään 61 metriä. Leveyden tulee
olla vähintään 26 metriä ja enintään 30 metriä. Kulmien tulee olla pyöristetty sellaisen
ympyrän kaaren muotoon, jonka säde on vähintään 7 metriä ja enintään 8,5 metriä.

1.1.b

Kenttä tulee rajata laidoilla, jotka ovat puuta, muovia tai muuta samankaltaista materiaalia.
Laitojen tulee olla vähintään 102 cm ja enintään 122 cm korkeat jään pinnasta mitattuna.
Laitojen kentänpuoleisen pinnan tulee olla valkoinen, eikä siinä saa olla esteitä tai esineitä,
jotka voivat vahingoittaa pelaajia. Laidan alaosassa olevan keltaisen potkulevyn tulee olla
15 – 25 cm korkea.
HUOMIO: On suositeltavaa, että lasia, pleksilasia tai muuta samankaltaista materiaalia
käytetään asennetuna laitojen päälle, jotta renkaiden päätyminen katsomoalueille estetään.
Kaikki tukirakenteet, joilla lasi tai samankaltainen materiaali kiinnitetään laitoihin, tulee
sijoittaa laitojen kentästä poispäin olevalle puolelle.

2.1 Aloitusympyrät
2.1.a

Punaisella, 5 cm leveällä viivalla merkitty ympyrä, jonka säde on 4.5 m, tulee merkitä
jäähän täsmälleen kentän keskelle. Ympyrää kutsutaan keskialueen aloitusympyräksi.

2.1.b

Molemmilla päätyalueilla tulee jäähän olla merkittynä kaksi punaisella, 5 cm leveällä viivalla
piirrettyä ympyrää, joiden säde on 4.5 m. Ympyröiden keskustat tulee sijoittaa 6 m päähän
maaliviivasta ja 7 m molemmille puolille kuvitteellisesta suorasta, joka puolittaa kentän
pitkittäin keskeltä päätylaidasta toiseen. Näitä ympyröitä kutsutaan päätyalueiden
aloitusympyröiksi.

2.1.c

Jokainen aloitusympyrä tulee puolittaa punaisella, 5 cm leveällä maaliviivan suuntaisella
viivalla.

4.3 Suojukset: yleistä
4.3.a

Jokainen pelaaja vastaa viime kädessä itse omasta turvallisuudestaan. Pelaajan
velvollisuutena on myös varmistaa että hänen käyttämänsä suojukset ovat
turvallisuusnormien mukaiset, niitä käytetään oikein ja pidetään valmistajan edellyttämässä
kunnossa. Kaikki suojukset käsineitä, kypärää ja kasvosuojusta, kaulasuojusta ja
maalivahdin säärisuojia lukuunottamatta tulee pitää peliasun alla.

4.3.b

Peliä ei katkaista eikä pelikatkoja viivytetä pelaajan varusteiden tai peliasun korjaamista
varten, lukuun ottamatta erotuomarin päätöksellä tapahtuvaa maalivahdin varusteiden
korjausta.

4.4 Kaulasuojus.
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6.3 Virallinen ottelupöytäkirja.
Ennen ottelun alkua joukkueiden tulee kirjata viralliseen ottelupöytäkirjaan niiden pelaajien
nimet ja pelinumerot, jotka ovat pelikelpoisia ottelussa. Pöytäkirjaan tulee lisäksi merkitä
maalivahdit, varamaalivahdit, joukkueiden kapteenit ja varakapteenit. Myös joukkueiden
toimihenkilöiden nimet tulee kirjata pöytäkirjaan. Ne henkilöt, joiden nimet on kirjattu
ottelupöytäkirjaan, katsotaan osallistuviksi otteluun ja vain he ovat oikeutettuja olemaan
vaihtoaitiossa ottelun aikana.
6.3.a

Jos pelaajia on myöhässä ottelussa, mutta heidän nimensä on kirjattu viralliseen
ottelupöytäkirjaan, he saavat osallistua peliin saavuttuaan paikalle.

6.3.b

Mikäli ottelun aikana havaitaan että ottelun alusta asti otteluun osallistuneita joukkueen
pelaajia on jäänyt merkitsemättä pöytäkirjaan, joukkueelle tuomitaan joukkuerangaistus
pelin viivyttämisestä. Kyseisten pelaajien nimet ja numerot voidaan lisätä pöytäkirjaan.
Muita lisäyksiä pöytäkirjaan ei saa tehdä.

6.3.c

Kentältä pois vaihdettu maalivahti tai viralliseen ottelupöytäkirjaan varamaalivahdiksi
merkitty pelaaja saa pelata kenttäpelaajana edellyttäen, että hänellä on yllään vaaditut
suojavarusteet, mutta ei maalivahdin varusteita.

13.1 Pelin viivyttäminen.

Pieni rangaistus tuomitaan, jos:
13.1.j pelaaja pelaa rikkinäisellä tai vahingoittuneella mailalla. Rikkinäinen tai vahingoittunut maila
tulee pudottaa välittömästi.
13.1.s joukkue peluuttaa ottelussa pelaajia, joita ei ole merkitty pöytäkirjaan.

