
SUOMEN SALIBANDYLIITTO | LAUKAISUKARTAN & TORJUNTOJEN LISÄOHJE | VERSIO 1.1. | PÄIVITETTY 5.12.2017 sivu sivu sivu sivu 1111 
 

joukkuesivusto 
TARKENNUS 

LAUKAISUKARTTAAN JA 

MAALIVAHTIEN 

TORJUNTOIHIN 
(lähde: Suomen Jääkiekkoliitto) 

 
Laukaukseksi voidaan laskea alla olevien määreiden mukainen teko, jossa pelaaja ampuu Laukaukseksi voidaan laskea alla olevien määreiden mukainen teko, jossa pelaaja ampuu Laukaukseksi voidaan laskea alla olevien määreiden mukainen teko, jossa pelaaja ampuu Laukaukseksi voidaan laskea alla olevien määreiden mukainen teko, jossa pelaaja ampuu 
pallonpallonpallonpallon    vastustajan maalin suuntaan miltä kentän osalta tahansa.vastustajan maalin suuntaan miltä kentän osalta tahansa.vastustajan maalin suuntaan miltä kentän osalta tahansa.vastustajan maalin suuntaan miltä kentän osalta tahansa.        
 
Laukaukset jaetaan neljään kategoriaan:  
 

1) MaaliMaaliMaaliMaali    ---->>>> tilanteesta syntyy hyväksytty maali. Laukaus merkitään maalintekijälle.  
2) TorjuntaTorjuntaTorjuntaTorjunta    ---->>>> pallo olisi mennyt maaliin, ellei maalivahti olisi sitä torjunut  

(tarkennukset alempana). 
3) PeittoPeittoPeittoPeitto    ---->>>> puolustavan joukkueen pelaaja peittää laukauksen  

(tarkennukset alempana). 
4) OhilaukausOhilaukausOhilaukausOhilaukaus    ---->>>>    pallo menee ohi maalin taitaitaitai osuu maalikehikkoon menemättä maaliin, 

eikä se myöskään täytä peittämisen kriteereitä. 
 
Jos pelaaja ohjaa kanssapelaajansa ampuman laukauksen tarkoituksella (mailalla, jalalla, millä 
tahansa), merkitään laukaus ohjaajan nimiin.  

Muistisääntö: Muistisääntö: Muistisääntö: Muistisääntö: Ilman laukausta ei ole Ilman laukausta ei ole Ilman laukausta ei ole Ilman laukausta ei ole torjuntaatorjuntaatorjuntaatorjuntaa!!!!  
Torjunnaksi merkitään ainoastaan sellainen laukaus, jossa vastustajan maalia kohti laukaistu 
pallo olisi mennyt maaliin, ellei maalivahti olisi sitä torjunut.  
 
Jos pallo laukaistaan vastustajan maalia kohti… 

- tilanteen purkamiseksi omalta kenttäpuoliskolta (ns. ”purkupallo”), 
- puolustavien pelaajien yli (ns. ”roikkupallo”) …tai  
- laidan kautta… 

…torjunnan merkitsemiseksi maalivahdilta edellytetään selvää torjuntaliikettä tai –asentoa. 
Maalin ohi tai yli suuntautuvia laukauksia ei tilastoida torjunnoiksiaalin ohi tai yli suuntautuvia laukauksia ei tilastoida torjunnoiksiaalin ohi tai yli suuntautuvia laukauksia ei tilastoida torjunnoiksiaalin ohi tai yli suuntautuvia laukauksia ei tilastoida torjunnoiksi!!!! 
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Maalivahdin torjunnasta takaisin peliin kimpoava pallo, joka osuu kenttäpelaajaan ja kimpoaa 
siitä takaisin maalivahdille, ei ole kenttäpelaajan laukaus eikä maalivahdin torjunta, ellei pallo 
kimpoa takaisin hyökkäävän kenttäpelaajan mailasta.  
 
Jos maalivahti ottaa käsiinsä edessään olevan pallon, ei kyseessä ole laukaus eikä torjunta.  

Jos oman joukkueen pelaaja ampuu pallon kohti omaa maalia ja maalivahti joutuu torjumaan, 
ei tästä merkitä laukausta eikä maalivahdille torjuntaa.  
 
Pelaajan peittämäksi laukaukseksiPelaajan peittämäksi laukaukseksiPelaajan peittämäksi laukaukseksiPelaajan peittämäksi laukaukseksi merkitään vain sellainen laukaus, jossa puolustava pelaaja 
on aktiivisestiaktiivisestiaktiivisestiaktiivisesti pyrkinyt estämään vastustajan laukausta, eli tarkoituksenaan estää pallon kulku 
maalille.  

- Oleellista on pelaajan aktiivinen pyrkimys ainoastaan laukauksen peittämiseen.  
- Pelaaja voi peittää laukauksen vartalonsa lisäksi mailallaan, jonka johdosta pallo voi 

suuntautua myös maalin ohi.  
- Syötön katkaiseminen ei ole pelaajan peittämä laukaus. 

 
Jos toisen pelaajan laukaisema pallo osuu tahattomasti kehen tahansa pelaajaan, eikä mene 
maalivahdin torjumaksi, merkitään laukaus alkuperäiselle laukaisijalle ohilaukaukseksiohilaukaukseksiohilaukaukseksiohilaukaukseksi.  
 
Muista myös seuraavat!Muista myös seuraavat!Muista myös seuraavat!Muista myös seuraavat!    
 

- Maalivahtien torjunnat merkitään tilastointi-ohjelmassa erän ensimmäiseenensimmäiseenensimmäiseenensimmäiseen mv-
sarakkeeseen. 

 
Yllä olevassa kuva-esimerkissä maalivahti on otettu pois kolmannessa erässä yhden 
kerran joukkueen yritettyä tasoitusta ilman maalivahtia pelaten. Maalivahti on tämän 
jälkeen palautettu maalille. Erän torjunnat merkitään erän ensimmäiselle rivilleensimmäiselle rivilleensimmäiselle rivilleensimmäiselle riville 
(merkitty punaisella). Tämä on ensiarvoisen tärkeää! 
 

- Rangaistuslaukauskilpailussa EI merkitä torjuntoja eikä pidetä laukaisukarttaa. 
 

- Maalivahtia EI milloinkaan merkitä pois otetuksi siirretyn rangaistuksen aikana! Jos 
siirretyn rangaistuksen aikana syntyy maali, sille merkitään ainoastaan koodi SR. 
 

- Jos maalivahti vaihtuu rankkarin ajaksi, huomaa, että ohjelma ei hyväksy kaikkia 
tapahtumia samalle ajalle.  

 
Tässä esimerkki-kuvassa on maalissa alun perin #8. Ajassa 43:28 suoritetaan RL. 
Maalille vaihdetaan rankkaria torjumaan uusi mv #7. Vaihto kirjataan siten, että #8 pois 
samassa ajassa kuin RL (43:28). #7 sisään samassa ajassa kuin RL. #7 ulos sekunti 
RL:n jälkeen eli ajassa 43:29. Samassa ajassa #8 takaisin sisään. Mikäli vaihto-mv 
torjuu, hänelle merkitään tietysti yksi torjunta kyseiseen sekunnin jaksoon. 


