VIDEOMAALITUOMARISÄÄNNÖT
1. Videotarkastuksesta päättää aina erotuomari, joukkueilla ei ole oikeutta sitä pyytää.
2. Tarkastusta pyytänyt erotuomari tekee lopullisen päätöksen.
3. Videomaalituomaria voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:
1. Päätettäessä, ylittikö pallo maaliviivan tason.
2. Päätettäessä, ylittikö pallo maaliviivan tason etupuolelta, maalitolppien merkkien välistä ja
oletetun maalin yläriman korkeuden alta (maalikehikon siirryttyä pois paikoiltaan).
3. Oliko erä tai otteluaika päättynyt, kun pallo ylitti maaliviivan tason?
4. Päätettäessä, ohjaako hyökkäävän joukkueen pelaaja tarkoituksellisesti pallon maaliin jollain
vartalonsa osalla tai potkaistiinko pallo maaliin.
4. Toiminta videotarkastelussa:









Kun pallon epäillään olleen maalissa, erotuomari katkaisee pelin heti välittömän
maalintekotilanteen jälkeen. Pelin katkaisemisessa käytetään samaa tulkintaa kuin siirretyn
rangaistuslaukauksen yhteydessä.
Jos pallo käy maalissa:
o Jos tilanne on maali, niin pelikello palautetaan maalin syntyhetkeen.
o Mahdolliset rangaistukset, jotka on tuomittu tarkastelussa hyväksyttävän maalin ja
pelikatkolla tapahtuvan tarkastelun välillä, eivät kumoudu. Tällöin rangaistuksen
alkamisajaksi merkitään maalin syntyaika.
o Mikäli pallo on käynyt maalissa useamman kerran, pelikello palautetaan ensimmäisen
maalin syntyhetkeen. Tämän jälkeen mahdollisesti syntynyttä maalia ei hyväksytä.
Jos pallo ei käy maalissa:
o Peliä jatketaan joko kiista-aloituksella kulmapisteeltä,
o tai pelitilanteen edellyttämällä pelinjatkamistavalla.
Videotarkastelu voidaan suorittaa välittömästi erän tai ottelun loputtuakin, vaikka erotuomari ei
ole katkaissut peliä välittömän maalintekotilanteen jälkeen.
Sikäli, kun videotarkastelussa ei kyetä selvittämään erotuomarin pyytämää maalitilannetta,
videomaalituomari informoi sen erotuomarille.

5. Kun erotuomari pyytää videotarkastuksen, tulee kaikkien pelaajien mennä vaihtoaitionsa luo.
 Vain kapteenit voivat olla kentällä videotarkastelun aikana
6. Videotarkastuksen aikana maalitilannetta ei näytetä videotaululla.
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RULES OF THE VIDEO-GOAL CHECK
1. The video check decides always the referee only. Teams can not request the video check.
2. The referee who is asking the video check, makes the final decision of the situation.
3. The video-goal check can use in following situations:
1. When the referee is making a decision, was the ball passes the goal line.
2. When the referee is making a decision, was the entire ball passes the goal line from the front,
between the marks for the posts and below the imaginary position of the bar (the goal cage is
out of position).
3. Was the period or match over, when the ball passes the goal line.
4. When the referee is making a decision, did a player in the attacking team intentionally directs the
ball into goal with any part of his body or kikcs he the ball into goal.
4. Action in video check:









When there is possibility that the ball was in the goal, the referee shall interrupt the play
immediately until the immediate goal situation is over. In the interruption of the play shall use
same intrerpretation as during the delayed penalty shot.
If the ball was in the goal:
o If the decision is correctly scored goal, game time must returned to the scoring time.
o Those penalties, which are imposed during the video check between correctly scored
goal and interruption because of the video check shall not terminated. In this situation
penalty time is same time as correctly scored goal.
o If the ball has been in the goal several times, game time is first correctly scored goal
time. Goals after that time are not allowed.
If the ball was not in the goal:
o Play shall be resumed neither face-off in the corner´s face-off dot,
o or with a fixed situation, according to what caused the interruption.
The video check is possible immediately after the period or after the match, even if the referee
was not interrupt the play immediately after the immediate goal situation.
If it is not possible during the video check to find that goal situatin which referee was asked, the
video-goal judge informs the situation to the referees.

5. When the referee requests the video check, shall all the players be at their substitution
zones.
 Only the team´s captains are allowed to be in the rink during the video check.
6. During the video check the goal situation is not allowed to show in the video screen.
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