
 

Erotuomareiden ja muun erotuomariston merkinannot 

Erotuomareiden tulee käyttää alle lueteltuja merkinantoja muistaen, että valtaosassa riittää vain toisen 
erotuomarin näyttö, mutta yksi merkinanto pitää näyttää molempien erotuomareiden voimin. 

Avustavien tulee käyttää aikalisän ja viidennen kumuloituvan rikkomuksen merkinantoja 

1. Ainoastaan toisen erotuomareista käyttämät merkinannot 

  

Alkupotku 

  

 Suora vapaapotku/rangaistuspotku (Vaihtoehto 1) (Vaihtoehto 2) 

 

  

 Rajapotku (Vaihtoehto 1)  (Vaihtoehto 2) 



 

  

 Kulmapotku (Vaihtoehto 1)  (Vaihtoehto 2) 

  

 Maaliheitto (Vaihtoehto 1)  (Vaihtoehto 2) 

Neljän sekunnin laskeminen 

  

          (Vaihe 1)                  (Vaihe 2) 

  

         (Vaihe 3)                 (Vaihe 4) 



 

  

               (Vaihe 5) 

Vähintään toisen erotuomareista tulee näkyvästi laskea sekunteja: 

 seuraavissa pelinjatkamistavoissa: 
 kulmapotkut; 
 rajapotkut; 
 maaliheitot; 
 suorat ja epäsuorat vapaapotkut (sisältäen 10 m vapaapotkut); 

 kun maalivahti hallitsee palloa omalla kenttäpuolellaan. 

Erotuomarit eivät laske sekunteja seuraavissa pelinjatkamistavoissa: 

 alkupotkut 
 rangaistuspotkut 

 

Viides kumuloituva rikkomus 

 

Aikalisä 



 

   

Hyöty suoran vapaapotkun  Hyöty epäsuoran vapaapotkun 
arvoisen rikkomuksen jälkeen arvoisen rikkomuksen jälkeen 

   

Varoitus (keltainen kortti)  Kentältäpoisto (punainen kortti) 

Kumuloituva rikkomus: Ajanottajalle ja kolmannelle erotuomarille seuraavalla pelikatkolla tehtävä 
merkinanto, kun hyötyä on sovellettu 

  

          (Vaihe 1)              (Vaihe 2) 



 

  

  (Vaihe 3: kaksi vaihtoehtoa) 

 

Pelaaja numero 1                  Pelaaja numero 2 

 

Pelaaja numero 3                  Pelaaja numero 5 

 

Pelaaja numero 5                  Pelaaja numero 6 



 

 

Pelaaja numero 7                  Pelaaja numero 8 

 

Pelaaja numero 9                  Pelaaja numero 10 

 

Pelaaja numero 11                  Pelaaja numero 12 

 

Pelaaja numero 13                  Pelaaja numero 14 



 

  

Pelaaja numero 15 

 

  

Pelaaja numero 30 (vaihe 1)  (vaihe 2) 

  

Pelaaja numero 52 (vaihe 1)  (vaihe 2)

  

Pelaaja numero 60 (vaihe 1)  (vaihe 2) 



 

  

Pelaaja numero 84 (vaihe 1)  (vaihe 2)

  

Pelaaja numero 90 (vaihe 1)  (vaihe 2)) 

  

Pelaaja numero 96 (vaihe 1)  (vaihe 2) 

 

  

Oma maali (vaihe 1)  (vaihe 2) 



 

2. Molempien erotuomareiden peliä jatkettaessa näyttämä merkinanto 

  

Epäsuora vapaapotku 
(merkinanto tarvitsee tehdä vain jommankumman erotuomarin toimesta, kun vapaapotku 
tuomitaan) 

3. Avustavien erotuomareiden merkinannot 

  

            Aikalisä            Viides kumuloituva rikkomus 

Kolmannen erotuomarin tai varalla olevan avustavan tuomarin merkinannot, kun hän/he ovat valvomassa 
päätyrajaa ja syntyy maali 

  

         (Vaihe 1)    (Vaihe 2)


