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KAUKALOPALLO
1 YLEISTÄ

Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton
sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.
Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja
ikämiessarjassa, yli 40 v.
2 OSALLISTUMISOIKEUS
Kaukalopallomestaruuskilpailuun voivat osallistua Sotilasurheiluliiton rekisteröidyt jäsenseurat,
jotka esiintyvät varuskunnan urheilijoiden nimellä. Jos samalta paikkakunnalta tulee useampi kuin
yksi joukkue, nimetään ne XXXVU I, XXXVU II jne. Jos joukkueet pelaavat eri sarjatasoilla, näistä
joukkueista varuskunnan I-joukkueen tulee pelata korkeammalla sarjatasolla.
Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.
3 EDUSTUSOIKEUS
Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.
4 MESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
4.1 Kilpailukutsu
Kilpailukutsu on julkaistava vähintään kolme (3) kuukautta aikaisemmin yleissääntöjen mukaisesti.
Kutsu on hyväksytettävä kilpailuvaliokunnalla ennen sen julkaisua.
Kilpailukutsussa tulee vähintään olla mm.
- järjestäjä, yhteyshenkilöt
- kilpailupaikka ja aika
- sarjat, joukkueiden enimmäismäärät (jääaikarajoitukset yms. Syyt)
- osanottomaksu
- huoltojärjestelyt, mm. majoitus
- ohjeet ilmoittautumisesta
4.2 Otteluohjelma ja kilpailuohjeet
Otteluohjelma ja kilpailuohjeet on julkaistava viikkoa ennen kilpailuja. Ennen niiden julkaisua ne
on hyväksytettävä kilpailuvaliokunnalla.
4.3 Tulokset ja kilpailukertomus
Tulokset ja kilpailukertomus toimitetaan yleissääntöjen mukaisesti.
Tiedotteet (esim. liiton www-sivut) on laadittava välittömästi turnauksen päätyttyä.
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4.4 Varustus
Kilpailusuorituksen aikana joukkueet esiintyvät Kaukalopalloliiton sääntöjen mukaisessa
varustuksessa.
4.5 Palkinnot
Turnauksen eri sarjoissa on kiertopalkinnot.
Sotilasurheiluliitto palkitsee mestaruuskilpailumitaleilla:
- A-sarjassa kolme parasta (max 15 mitalia/joukkue)
- B-sarjassa kaksi parasta (max 15 mitalia/joukkue)
- Ikämiessarjassa kaksi parasta (max 15 mitalia/joukkue)
Lisäksi jaetaan yksi joukkuemitali kaikille mitalijoukkueille.
5 TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvosto perustetaan yleissääntöjen mukaisesti.
6 KILPAILUT
6.1 Yleistä
SotUL:n kaukalopallomestaruuskilpailut ratkaistaan vuosittain jäljempänä esitetyn
ottelujärjestelmän mukaisesti.
Kilpailujen järjestäjällä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
6.2 Sarjat
6.2.1 A-sarja
- palkattu henkilöstö+ täysin palvelleet evp -jäsenet
- 6 joukkuetta
- yksinkertainen sarja
- viimeinen joukkue putoaa B-sarjaan
6.2.2 B-sarja
- palkattu henkilöstö+ täysin palvelleet evp-jäsenet
- 8 joukkuetta
- kaksi lohkoa
- neljä joukkuetta/lohko
- A-sarjasta pudonnut ja edellisen vuoden B-sarjan 2. sijoitetaan eri lohkoon
- voittajajoukkue nousee A-sarjaan
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6.2.3 kämiessarja (40 v)
- joukkuemäärä ja lohkojako ilmoittautumisten mukaan
- edellisen vuoden mitalistit eri lohkoihin
6.3 Ottelujärjestelmä
6.3.1 A-sarja
Ottelut pelataan yksinkertaisena sarjana.
Sarjan voittaja on mestari ja viimeinen putoaa B-sarjaan.
6.3.2 B-sarja
Ottelut pelataan alkulohkossa yksinkertaisena sarjana. Lohkojen ykköset ja kakkoset jatkavat
pudotuspelikierroksille seuraavasti:
A1-B2, A2-B1, ja edelleen välierässä:
A1-B2 voittaja sekä A2-B1 voittaja menevät loppuotteluun, pronssista ei pelata.
B-sarjan voittaja nousee A-sarjaan.
B-sarjassa lohkoissa viimeiseksi jääneet putoavat C-sarjaan.
.
6.3.3 Ikämiessarja (y40 v)
Pelataan joko sarjana tai lohkojaon perusteella (järjestävä seura esittää, kilpailuvaliokunta
hyväksyy).
Ikämiessarjassa pelaava voi pelata myös yhdellä yleisellä sarjatasolla (A, B tai C)
6.4 Peliaika, ottelupöytäkirja, kentänjäädytys ja pistelasku
Peliaika kaikissa otteluissa on
- Pääsääntöisesti 30 minuuttia,
- A-sarjassa 30 minuuttia, aikalisä sallittu,
- Muissa sarjoissa aikalisä (30 sek) sallitaan vain mitaliotteluissa
Ottelun viimeinen minuutti on tehokasta peliaikaa.
Kaikissa otteluissa on pidettävä pöytäkirjaa jossa on oltava vähintään joukkueiden nimet,
pelaajaluettelot (myös liite käy), aika, paikka sekä pöytäkirjan pitäjän ja erotuomareiden nimet.
Kenttä jäädytetään
- alkusarjan peleissä vähintään kahden ottelun jälkeen

4(5)
- mitaliotteluissa joka ottelun jälkeen.
Pisteet jaetaan siten, että
- voitetusta ottelusta saa kolme (3) pistettä
- tasapelistä yhden (1) pisteen
- tappio jättää pisteittä (0).
Mikäli lohkossa kahdella/useammalla on sama pistemäärä, ratkaistaan paremmuus
1. keskinäisen ottelun tuloksen perusteella
2. keskinäisten ottelujen tuloksien perusteella (pisteet)
3. keskinäisten ottelujen maalierolla
4. keskinäisten ottelujen tehtyjen maalien määrällä
5. keskinäisten ottelujen päästettyjen maalien määrällä
6. kaikkien ottelujen maalierolla
7. kaikkien ottelujen tehtyjen maalien määrällä
8. tuomarineuvoston suorittamalla arvonnalla
Pudotus- tai mitaliottelun päättyessä tasan ratkaistaan paremmuus kilpailujen järjestäjän etukäteen
ilmoittamalla tavalla joko äkkikuolemaperiaatteella (jatkoerä max 10 min) ja / tai
rangaistuskuljetuskilpailulla.
Rangaistuskuljetuskilpailu:
- ennen kilpailua suoritetaan arvonta, arvonnan voittanut joukkue valitsee, kumpi joukkueista
aloittaa
- joukkue nimeää kolme (3) eri pelaajaa laukaisijoiksi
- mikäli ratkaisua ei vielä syntynyt, niin jatketaan pelaaja-pelaaja vastaan periaatteella.
6.5 Erotuomarit
Otteluissa käytetään pääsääntöisesti SotUL:n erotuomariryhmää ja/tai kaukalopallon
erotuomarikurssin suorittaneita erotuomareita.
Kaikki ottelut tuomitaan kahdella tuomarilla.
C-sarja ja ikämiessarja voidaan tuomita yhdellä tuomarilla. Mitaliottelut sekä mahdolliset
pudotuspelit tuomitaan kahdella tuomarilla.
SotUL:n erotuomariryhmän korvauksista sovitaan erikseen ennen mestaruuskilpailua
erotuomariryhmän johtajan kanssa. Muiden mahdollisesti käytettävien tuomareiden sopimisen ja
korvaamisen hoitaa kisajärjestäjä.
Erotuomariryhmän jäsen voi myös osallistua kilpailuun pelaajana/joukkueenjohtajana.
6.6 Rangaistukset
Ottelukieltoihin päättyvistä ratkaisuistaan tuomarineuvosto on velvollinen informoimaan Suomen
Kaukalopalloliittoa.
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6.7 Joukkueen koko
Henkilökunnan joukkueeseen saa kuulua korkeintaan 15 henkilöä, joista yhden on oltava nimetty
joukkueenjohtaja.
6.8 Vastalauseet
Mahdollisesta vastalauseesta on ilmoitettava välittömästi ottelun päätyttyä suullisesti ottelun
erotuomarille. Kirjallinen vastalause on jätettävä viimeistään 10 minuutin kuluttua ottelun
päättymisestä tuomarineuvostolle tai ottelun toimitsijoille.
Vastalausemaksu on 50 20 euroa. Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.
6.9 Luovutukset ja ”välivuosi”
Jos joukkue luopuu kilpailuista tai ilman pätevää syytä ei siihen osallistu, jää osanottomaksu
järjestäjälle ja joukkue putoaa seuraavalle kaudelle seuraavaan alempaan sarjaan.
Jos joukkue joutuu luovuttamaan ottelun, on lopputulos 5–0 ei-rikkoneen joukkueen hyväksi tai
saavutettu tulos, mikäli tämä on edullisempi ei-rikkoneelle joukkueelle.

