
HH-liigan turnaussäännöt/ohjeistukset (erillinen dokumentti) 12-14-vuotiaat (2010-2008) 
 
12-vuotiaat (2010 s)  
 
Peliaika, pisteet ja paitsio (8 joukkueen tapahtuma) 
Peliaika 1x20min. Joukkueet pelaavat tuplaottelut kaikkia vastaan. Jokaisessa ottelussa 
jaetaan pisteet 3p, 1p ja 0p. Normaalipaitsio  
 
Pelimuoto ja pelaajamäärä  
Pojat 8v8 maksimi pelaajamäärä 16 pelaajaa  
Tytöt 8v8 maksimi pelaajamäärä 16 pelaajaa  
 
Kentältäpoisto 
Kaksi varoitusta yhdessä ottelussa ei tuota pelikieltoa, mutta joukkue pelaa kyseisen 
pelin vajaalukuisena. Suora punainen tuottaa yhden ottelun pelikiellon   
 
Peliajan jakaantuminen  
Jokainen turnaukseen osallistuva pelaaja pelaa vähintään kaksi kokonaista puoliaikaa per 
turnaus. Loukkaantumistilanteet: jos pelaaja loukkaantuu kesken puoliajan siten, että 
pelaaja ei voi jatkaa turnausta ja sääntöjen vaatimaa peliaikaa tulee hänet poistaa 
pöytäkirjasta. Jos pelaaja loukkaa, mutta pystyy jatkamaan, tulee hänen pelata 
sääntöjen osoittamat kaksi kokonaista puoliaikaa  
 
13–14-vuotiaat (2009- 2008 s.)   
 
Peliaika, pisteet ja paitsio  
Peliaika 1x18 min (T13 20min). Joukkueet pelaavat tuplaottelut kaikkia vastaan. 
Jokaisessa ottelussa jaetaan pisteet 3p, 1p ja 0p. Normaalipaitsio  
 
 
Pelimuoto ja pelaajamäärä  
Tytöt 13v 8v8 maksimi pelaajamäärä 16 pelaajaa  
Tytöt 14v 11v11 maksimi pelaajamäärä 18 pelaajaa  
Pojat 13v 11v11 maksimi pelaajamäärä 18 pelaajaa   
Pojat 14v 11v11 maksimi pelaajamäärä 18 pelaajaa  
  
Kentältäpoisto 
Kaksi varoitusta yhdessä ottelussa ei tuota pelikieltoa, mutta joukkue pelaa kyseisen 
pelin vajaalukuisena. Suora punainen tuottaa yhden ottelun pelikiellon   
 
Peliajan jakaantuminen  
Jokainen turnaukseen osallistuva pelaaja pelaa vähintään kaksi kokonaista puoliaikaa per 
turnaus. Loukkaantumistilanteet: jos pelaaja loukkaantuu kesken puoliajan siten, että 
pelaaja ei voi jatkaa turnausta ja sääntöjen vaatimaa peliaikaa tulee hänet poistaa 
pöytäkirjasta. Jos pelaaja loukkaa, mutta pystyy jatkamaan tulee hänen pelata 
sääntöjen osoittamat kaksi kokonaista puoliaikaa  
 

 



 
Jatkoon menijät  
 
Turnauksessa tai sarjassa, jossa on sallittu edestakaiset vaihdot, tasapisteissä ratkaisee 
sijoituksen: 
a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet 2) 
maaliero 3) tehdyt maalit; 
b) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu tai ottelut; 
c) joukkueiden sarjassa tai lohkossa saavuttama 1) maaliero 2) tehdyt maalit; 
d) keskinäiset ottelut; 
e) arpa.  
 
5 joukkueen tapahtuma  
 
Peliaika ja pisteet 
Yksinkertainen sarja. Yhden ottelun peliaika 1x30min. Tapahtumassa yhteensä 4 ottelua, 
1x30min. Voitosta 3pistettä, tasapelistä 1piste, häviöstä 0pistettä.  
 
Peliajan jakaantuminen 
Tapahtumassa pelataan yhteensä neljä ottelua (1x30min). Pelaajan tulee pelata yksi 
kokonainen ottelu neljästä.  
 
Kentältäpoisto 
Kaksi varoitusta yhdessä ottelussa ei tuota pelikieltoa, mutta joukkue pelaa kyseisen 
pelin vajaalukuisena. Suora punainen tuottaa yhden ottelun pelikiellon   
 
 
Edustusoikeus 
 
Eerikkilässä T4-T5 tason Huuhkaja-Helmariliigassa mukana olevat pelaajat eivät voi 
osallistua alueella T1-T3 pelattaviin Huuhkaja-Helmariliigan kierroksiin. 
 
 
 
 


