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Pöytäkirjana nuorten ja 
mini-ikäisten ottelussa 
käytetään liiton 
Nuorten Pöytäkirjaa.



Hyvissä ajoin ennen 
ottelua täytetään 
pöytäkirjan ylälaitaan 
valmiiksi ottelun tiedot.

• Sarja
• Lohko
• Ottelunumero
• Pelipaikka- ja aika
• Pelaavat joukkueet



Ennen ottelun alkua 
listataan pöytäkirjaan 
pelaajat ja pelinumerot 
(N°) ja joukkueenjohto 
Joukkueet-osioon sekä 
Hyväksynnät-osiossa 
oleville paikoille tuomarit 
ja kirjuri.



Yli-ikäisten kohdalle 
merkitään rasti sille 
varattuun ruutuun (YL)

Päivitys kaudelle 2015-2016 (29.9.2015)

X



Kapteenien pelinumerot 
ympyröidään.

Tuomari tai 
turnausvastaava 
tarkastaa 
pelaajalisenssit ja 
merkitsee sen 
pöytäkirjaan.

Pelaajaluettelot 
hyväksytään 
allekirjoituksilla ENNEN 
ottelua.



Kun arvonta on 
suoritettu, 
eräruudukoihin 
merkitään aloitus ja 
vastaanotto 
raksittamalla yli A 
(aloitus) tai V 
(vastaanotto).

Kun ottelu alkaa, kirjuri 
merkitsee alkamisajan 
sille varattuun kohtaan.



Pisteet merkitään 
vinoviivaamalla (\) 
saatu piste yli. (Uuden 
syöttövuoron alkaessa 
ohjeistetaan 
vaihtamaan vinoviivan 
suuntaa -> /)

Joukkueen ottaessa 
aikalisän, se merkitään 
kyseisen erän 
ruudukkoon (HUOM! 
oikea joukkue) 
kirjaamalla senhetkinen 
pistetilanne ylös, siten 
että aikalisän ottaneen 
joukkueen pisteet 
merkitään : -merkin 
vasemmalla puolelle ja 
toisen joukkueen 
oikealla puolelle.



Erän päätyttyä:

Viimeiseksi viivattujen (\) 
pisteiden perään 
merkitään vaakaviiva 
(_). Saamattomat pisteet 
yliviivataan tiimalaseilla.

Tulokset-osioon kirjataan 
oikean erän kohdalle 
molemmille joukkueille 
(HUOM! A vai B) 
seuraavat:
• T = joukkueen erässä 

ottamat aikalisät
• PV = joukkueen 

pelaajavaihdot 
• EV = erävoitto (0 tai 1)
• Pisteet = joukkueen 

pistemäärä erässä
• Erän kesto



Samat toimenpiteet 
toistetaan jokaisen erän 
päätyttyä:

• Tiimalasit ylijääneiden 
pisteiden päälle

• Kirjaukset Tulokset-
osioon



Ottelun päätyttyä:

• Ottelun päättymisaika 
ja kesto kirjataan 
Tulokset-osioon

• T, PV, EV, pisteet ja 
erän kesto -sarakkeet 
lasketaan yhteen 
Tulokset-osion 
viimeiselle riville.

• Merkitään ottelun 
voittaja ja lopputulos 
(2-0 vai 2-1)!

Nämä oltava tehtynä 
ennen pöytäkirjan 
hyväksyntää!



Lopuksi joukkueiden 
kapteenit tarkastavat 
että pöytäkirja on oikein 
täytetty ja lopputulos 
kirjattu, ja hyväksyvät 
sen allekirjoituksillaan 
Hyväksynnät-osioon.

Päätuomari sulkee 
Huomautukset-
sarakkeen (Z -merkillä) 
ja kirjuri ja tuomarit (ei 
rajatuomarit) 
hyväksyvät pöytäkirjan 
allekirjoituksillaan 
Hyväksynnät-osioon.



Pelaajavaihto

Mini-ikäisissä 
kenttäjärjestystä ei kirjata 
erien alussa pöytäkirjaan. 
Käytössä on kuitenkin 4 
vaihtoa, jotka tarvittaessa 
kirjataan periaatteessa 
samoin kuin kuudella 
pelattaessa. Kentältä 
lähtevä pelaaja (8) 
kirjataan 
vasemmanpuoleiseen 
sarakkeeseen (kuudella 
pelattaessa numero on 
valmiina), ja tilalle tuleva 
pelaaja (15) samalle 
kohdalle 
oikeanpuoleiseen 
sarakkeeseen.

Kun vaihto otetaan 
takaisin, vaihtopelaajan 
numero ympyröidään.



Aloitusjärjestyksen kirjaaminen kuudella pelattaessa

Ei F-D -ikäisissä!

Aloitusjärjestys kirjataan merkitsemällä pelaajan 
numero sen pelipaikan (I, II, III, IV, V tai VI) 
sarakkeeseen jolle hän erän alussa sijoittuu.

Yhdellä tuomarilla toimittaessa kirjuri kirjaa järjestyksen 
erän alussa kentältä.

Kun käytetään myös verkkotuomaria, joukkueet 
toimittavat kirjurille ennen erän alkua 
Aloitusjärjestyslipukkeen, johon pelipaikat on merkitty.



Pöytäkirjan erikoistapaukset (harvoin F-D -ikäisissä)

Virheellinen katkopyyntö kirjataan raksittamalla 
virheellisen pyynnön tehneen joukkueen kirjain 
(A tai B) Rangaistukset-osion yläosassa olevaan, 
sille varattuun kenttään.

Esim. tässä tapauksessa joukkue A on tehnyt 
virheellisen katkopyynnön.



Rangaistukset ja varoitukset kirjataan pöytäkirjan 
Rangaistukset-osioon.

• Kun pelaajaa tai joukkueen johdon jäsentä 
rankaistaan, merkitään pelaajan numero tai 
lyhenne PV, AV, H tai J ao. sarakkeeseen 
(V=varoitus, R=rangaistus, PE=poisto erästä, 
PO=poisto ottelusta), A/B-sarakkeeseen merkitään 
joukkue, Erä-sarakkeeseen erän numero, ja 
Pistetilanteeseen sen hetkinen pistetilanne, 
rangaistun joukkueen pisteet ensin.

• Viivytysvaroitus ja -rangaistus merkitään kirjaamalla 
V varoitus- tai rangaistussarakkeeseen, ja muuten 
merkinnät kuten edellä

Rangaistusten tuomat pisteet merkitään 
ympyröimällä kyseinen piste ao. joukkueen 
Pisteet-sarakkeeseen.
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