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S ÄÄNTÖMUUTOKSIA - LOKAKUU 2019 ALKAEN
OTE UUDESTA FIH SÄÄNNÖISTÄ̈ JA UUDISTUKSISTA:
During the World Cups consistent feedback from players and coaches was received that Time Outs
were being ‘abused’ to frustrate play rather than for positive coaching usage. As a result it has been
determined to remove timeouts from the Rules. However, to provide coaches with positive coaching
opportunities quarters have been introduced. This approach also provides the benefit of predictable
intervals for broadcasters to show highlights and to make the Outdoor and Indoor Rules consistent.
The elimination of the requirement for teams to change benches at halftime saves considerable
time as well as upheaval to players and coaches. As a result, the length of the halftime interval has
been reduced. This reduction of timing when coupled with the saving of 4 minutes for time outs
provides the time to stop the clock at penalty corners. This change of Rule addresses concerns that
officials, players and coaches had voiced regarding the returning of players after suspension at
penalty corners. A further matter raised in feedback was that players sent beyond the centre line
often were able to interfere with play at a penalty corner. The solution is that players will in future
be sent to 9.1 meters (ie level with the top of the circle) at the far end of play.
The situation in which teams play with too many players on the field has been considered in light of
the Outdoor Rule in which a personal penalty on the captain may be awarded. This has also now
been introduced in the Indoor Rules. In addition, the situation of the taking of a free push within 3
metres of the circle has been made consistent with the Outdoor Rule. A number of requests have
been received to introduce the Indoor Rules in October rather than January to compliment the
timing of the majority of Indoor Competitions around the world. Finally, the successful trial of
eliminating goalkeeping privileges for field players has been extended to Indoor Hockey which again
enhances the consistency between the Indoor and Outdoor rules. The Rules Committee is grateful
to all National Associations, Continental Federations, players, officials and coaches for their positive
feedback and support in enhancing the Indoor Rules.
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KEVYT KÄÄ NNÖS MITÄ YLLÄ LUKEE
World Cup-kisojen aikana saatiin pelaajilta ja valmentajilta palautetta siitä, että̈ aikalisiä̈ käytettiin
”vääriin tarkoituksiin" ja pelaajat turhautuivat pikemminkin, kuin saivat positiivista valmennusta.
Tämän seurauksena päätettiin poistaa aikalisät säännöistä.̈ Tämä̈ muutos tarjoaa myös hyödyn
ennakoitavissa olevista väliajoista /neljännekset, joissa voidaan näyttää̈ esim. tv-lähetyksissä̈ pelin
kohokohtia ja yhdistämään ulko- ja sisäsäännöt yhdenmukaisiksi. Se, että̈ joukkueet eivät vaihda
penkkejä̈ puoliajalla, säästää̈ huomattavasti aikaa ja parantaa pelaajien ja valmentajien
keskittymistä̈. Näin ollen puoliaikaa on lyhennetty. Joukkueet vaihtavat kyllä̈ pelisuuntaa puoliajalla,
mutta tuomarit pysyvät omilla puolillaan. Näiden asioiden yksinkertaistaminen yhdistettynä̈ 4
minuutin säästöön puoliajassa, tarjoaa mahdollisuuden peliajan pysäytykseen rangaistuskulmissa.
Näin myös toimitsijoiden on helpompi valvoa jäähypenkillä̈ istuvien rangaistuksia, kun aika
pysäytetään lyhyissä̈ kulmissa.
Lyhytkulma: Euroopan hokkikentillä koettiin, että̈ keskiviivalle lähetetyt pelaajat pystyivät usein
häiritsemään lyhyenkulman antoa. Ratkaisuna päätettiin, että̈ pelaajat laitetaan tulevaisuudessa 9,1
metriin (ts. vastapuolen ringin rajalle) pelikentän toiselle puolelle.
Tilannetta, jossa joukkueella on liikaa pelaajia kentällä̈, voidaan kapteenille määrätä̈
henkilökohtainen rangaistus. Tämä̈ on nyt sisällytetty myös indoor sääntöihin. Lisäksi tilanne, jossa
vapari ringin läheltä̈ 3m, on muutettu ulkopelin sääntöjen mukaiseksi. Indoor sääntöjen
käyttöönotto on jatkossa lokakuussa eikä̈ tammikuussa kuten on ennen ollut, näin parannetaan
useiden maiden tilannetta, jotka aloittavat sarjan syksyisin. Lisäksi kenttäpelaajaan maalivahdin
etuoikeuksien poistaminen on laajennettu indooriin, mikä̈ taas parantaa indoorin ja ulkohockeyn
sääntöjen yhdenmukaisuutta.

U UUDE STA

S ÄÄ NTÖKIRJA ST A OTE : MUUTOKSE T

1. Aikalisää̈ ei enää̈ ole
2. Peliaika 4x10min tauot 1min, 3min, 1min Ottelu- ja puoliajan pituuksista voidaan sopia
joukkueiden kesken. Sovittaessa normaalista poikkeavista otteluajan tai puoliajan pituuksista, tulee
ottaa huomioon kyseisen kilpailun asettamat määräykset peliajan tai puoliajan pituuksille.
3. Vapaalyönti lähempänä̈ kuin 3 metriä̈ ringin rajasta: Toimitaan kuten ulkohockeyssä. Jos
vapaalyönti, joka on alle 3 metriä̈ ringistä̈, annetaan välittömästi. Puolustaja, joka on ympyrän sisällä̈
lähempänä̈ kuin 3 metriä̈ vapaalyönnin antajaa, voi varjostaa muttei ei häiritä̈ vapaalyönnin antajaa
seuraten häntä̈ ringin sisällä̈, kunnes pallo on liikkunut sen 3 metriä̈ ja sen jälkeen yrittää̈ saada
palloa. Vaihtoehtoisesti jos laillisesti paikalle saapunut puolustaja on koskettanut palloa voi sitä̈
pelata. Jos hyökkääjä ei anna vapaalyöntiä̈ välittömästi (eli tilanne pysähtyy esim. pallon
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asettelemisen ajaksi), kaikkien muiden pelaajien täytyy olla vähintään 3 metrin päässä̈ pallosta, kun
vapaalyönti annetaan
4. 13.3.a. aika ja peli pysäytetään, kun lyhyt kulma /rangaistuskulma on myönnetty ja uudelleen
käynnistetään, kun joukkueet ovat valmiit. Joukkueiden täytyy mahdollisimman nopeasti asettua
paikoilleen ja laittaa suojukset päälle (ohje on 20 sekuntia) ja peli uudelleen käynnistetään, kun
joukkueet ovat valmiit.
13.3.g. puolustajan, joka ei ole päätyrajan takana, täytyy olla toisen pään kaaren tasalla (eli 9.10
metriä̈ toisen pään päätyrajasta).
5. 9.17 Kentälle on kielletty heittämästä̈ mitään vierasta esinettä̈ tai ylimääräistä ̈ pelivälinettä̈. Jos
pallo osuu pois heitettyyn varusteeseen, kuten käsisuoja, polvisuoja tai kasvosuoja vapaalyönti
tuomitaan. Jos tämä̈ tapahtuu ringin sisäpuolella, tuomitaan lyhyt kulma.
6. sääntö̈ 2.2 Joukkue pelaa joko; maalivahdin kanssa tai joukkue pelaa kuudella (6) kenttäpelaajalla.
Joukkue voi vaihtaa maalivahdin ulos kentältä̈ pelaajaan, kaksi (2) kertaa ottelua kohti. Maalivahdin
toiseen maalivahtiin, joka on pukeutuneena, saa vaihtaa rajoittamattomasti.
7. Indoor-hockeyssa joukkueet eivät vaihda penkkejä̈ puoliaikatauon (2 ja 3 jakson) välissä̈. Puoliajan
jälkeen joukkueet vaihtavat luonnollisesti pelisuuntaa. Kotijoukkue on aina tuomaripöydästä̈
katsoen vasemmalla puolella.
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