Voittomaalikilpailu
• Kaikki laukaukset merkitään pöytäkirjaan + tai – merkinnällä joukkueen maalisarakkeeseen.
• OTTELUN RATKAISUMAALI MERKITÄÄN NUMEROLLA.
• Kilpailu päättyy aina jommankumman joukkueen yhden maalin voittoon! (vaikka maaleja tehty
enemmänkin)
• Kilpailu merkitään ensin apupaperille ja vasta ratkaisumaalin tullessa, merkitään kaikki ammutut laukaukset
pöytäkirjaan.
• Ratkaisumaaliksi merkitään se maali, joka on yksi enemmän kuin vastustajan teki kilpailussa. Esim 3-1
tilanteessa ratkaisumaaliksi merkitään joukkueen toinen maali, 2-0 tilanteessa joukkueen ensimmäinen maali
jne. jne.
•Huom! SM-Liigan voittomaalikilpailun merkinnät eroavat tästä.
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1. Kaikki laukaukset ammutaan samaan päätyyn. Erotuomari päättää heti jatkoerän päättymisen
jälkeen kumpi pääty kunnostetaan voittomaalikilpailua varten ja ilmoittaa siitä pöytäkirjan pitäjälle.
Valitun päädyn keskiosa kunnostetaan välittömästi jäänhoitokoneella vettä käyttämättä tai
teräskolalla. Kentän kunnostus on pakollista vain kansainvälisissä otteluissa.
2. Voittomaalikilpailu aloitetaan kolmella (3) pelaajalla kummastakin joukkueesta. Pelaajat
ampuvat vuorotellen. Pelaajia ei tarvitse nimetä etukäteen. Kilpailuun voivat osallistua kaikki
pelaajat, jotka ovat joukkueen kokoonpanossa virallisessa pöytäkirjassa kohdassa 3. määritellyin
poikkeuksin.
3. Pelaajaa, jonka rangaistus ei ehtinyt päättyä ennen jatkoajan päättymistä, ei voida nimetä
voittomaalikilpailuun, vaan hänen on pysyttävä rangaistusaitiossa tai pukuhuoneessaan.
Voittomaalikilpailun aikana rangaistuksia saaneiden pelaajien on myös pysyttävä kilpailun loppuun
saakka rangaistusaitiossa tai pukuhuoneessa.
4. Vierasjoukkue aloittaa voittomaalikilpailun.
5. Erotuomari kertoo kapteeneille, kumpi pääty kunnostetaan. Maalivahdit puolustavat samaa
maalia.
6. Kumpikin joukkue voi vaihtaa maalivahtia jokaisen laukauksen jälkeen.
7. Rangaistuslaukaukset suoritetaan IIHF:n sääntökirjan 2006-2010 säännön 509 mukaisesti.
8. Molempien joukkueiden pelaajat ampuvat vuorotellen kunnes ratkaiseva maali on ammuttu.
Jäljellä olevia laukauksia ei suoriteta.

9. Jos tulos kolmen pelaajaparin jälkeen on tasan, jatketaan "kerrasta poikki" -periaatteella pari
kerrallaan. Pelaajat voivat olla samat tai uudet. Huom: Ensimmäisenä ampuu voittomaalikilpailun
alussa toiseksi ampunut joukkue. Sama pelaaja voi ampua jokaisen laukauksen kerrasta poikki –
laukauksissa. Ottelu ratkeaa kun toisen joukkueen pelaaja onnistuu maalinteossa ja parinsa ei.
10. Pöytäkirjaan merkitään kaikki suoritetut laukaukset, ampujat, maalivahdit ja tehdyt maalit.
11. Vain ratkaiseva maali lasketaan ottelun lopputulokseen. Maali merkitään tilastoihin kyseiselle
maalintekijälle sekä maalin päästäneelle maalivahdille.
12. Mikäli joukkue kieltäytyy osallistumasta voittomaalikilpailuun, tuomitaan se hävinneeksi.
Mikäli pelaaja kieltäytyy ampumasta rangaistuslaukausta, merkitään laukauksen tulokseksi "ei
maali"

