OHJEITA OTTELUKUULUTTAJALLE
PAKOLLISET KUULUTUKSET
Ottelutapahtumien tiedottamisessa pelaajille, valmentajille, tuomareille ja katsojille ovat
seuraavat kuulutukset pakollisia:
1. Maalintekijä ja syöttäjät
2. Rangaistukset
3. Rangaistusten päättyminen
4. Tilanteen tarkastaminen videomaalituomarilta
5. Aikalisä
6. Erästä tai ottelusta jäljellä oleva peliaika

KUULUTUKSET
Maalintekijä ja syöttäjät:
”JOUKKUE ... (joukkueen nimi) MAALI, MAALINTEKIJÄ NUMERO ... (numero ja nimi), MAALIN SYÖTTÄJÄ / SYÖTTÄJÄT NUMERO ... (numero ja nimi) JA NUMERO ...
(numero ja nimi). AIKA ....”

Rangaistukset:
”JOUKKUE ... (joukkueen nimi), NUMERO ... (numero ja nimi), 2 MINUUTIN RANGAISTUS ... (rangaistuksen syy). AIKA ...”
1. Vierasjoukkueen rangaistuskuulutetaan ensimmäisenä.
2. Tilanteessa, jossa rangaistu pelaaja ei voi mennä rangaistusaitioon, tai kyseessä on
maalivahdin rangaistus: ”RANGAISTUKSEN SUORITTAA NUMERO ... (numero ja nimi)”

Rangaistusten päättyminen:
”JOUKKUE A:N RANGAISTUS PÄÄTTYY” (jos joukkueella on kärsittävänä muita vajaalukuiseksi tekeviä rangaistuksia)
”JOUKKUEET TÄYSILUKUISET”

Tilanteen tarkastaminen videomaalituomarilta:
”TILANNE TARKASTETAAN KUVANAUHALTA”
Jos tarkastuksen perusteella tuomitaan maali, kuulutetaan ”MAALI”
Jos tarkastuksen perusteella ei tuomita maali, kuulutetaan ”MAALIA EI SYNTYNYT”

Aikalisä:
”JOUKKUE ...(joukkueen nimi) AIKALISÄ”
” AIKALISÄ PÄÄTTYNYT”

Erästä tai ottelusta jäljellä oleva peliaika:
Ensimmäisessä erässä ajassa 19:00: ”YKSI MINUUTTI JÄLJELLÄ ENSIMMÄISTÄ ERÄÄ”
Toisessa erässä ajassa 19:00: ”YKSI MINUUTTI JÄLJELLÄ TOISTA ERÄÄ”
Kolmannessa erässä ajassa 18:00: ”KAKSI MINUUTTIA JÄLJELLÄ KOLMATTA ERÄÄ”

LISÄOHJEET
1. Selvitettäviä yksityiskohtia
- ottelun avaus- ja päätösseremoniat ja niiden kuulutukset
- mahdollinen sekuntiaikataulu
- palkintojenjakajien selvitys
- joukkueiden kokoonpanot

2. Sovittuja kuulutuksia
-

Tilastoihin vaikuttavat muutokset ja niiden kuulutus
”Korjaus Suomen kolmanteen maaliin: Maalintekijä xx (nimi), syöttäjät xx (nimi)
ja xx (nimi)”
”Correction: third goal for Finland: Scored by number xx (name), assisted by
numbet xx (name) and number xx (name)”

-

Maalin hylkäys kuulutetaan erotuomarin ilmoituksen mukaisesti

-

Maalivahtien rangaistukset: esimerkki
” Ruotsi 35, Erik Eriksson, 2 minuuttia huitominen, aika xx.xx. Rangaistuksen
suorittaa 9 Sven Svensson”
”Sweden number 35, Erik Eriksson 2 minutes penalty for slashing, time xx.xx.
The penalty is served by number 9 Sven Svensson”

-

Joukkuerangaistus: esimerkki
“Ruotsi 2 minuutin joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä, aika xx.xx.
Rangaistuksen suorittaa 9 Sven Svensson”

”Sweden bench minor penalty for delaying the game, time xx.xx. The penalty is
served by number 9 Sven Svensson”
-

Isot rangaistukset: esimerkki
“Ruotsi 35 Erik Eriksson 5 minuuttia korkea maila sekä automaattinen
pelirangaistus. Viiden minuutin rangaistuksen suorittaa 9 Sven Svensson”
”sweden number 35 Erik Eriksson 5 minutesw penalty for high sticking plus
automatic game misconduct penalty. The five minutes penalty is served by
number 9 Sven Svensson”

