
1. Kuuluttajan tehtäviä 
 
Kuuluttajan tehtävänä on kuuluttaa ottelutapahtumat joukkueille, tuomaristolle ja yleisölle. 
 
Kuuluttajan on oltava asiallinen molempia joukkueita ja toimitsijoita kohtaan ja hänen 
asenteensa tulee säilyä muuttumattomana pelitilanteesta riippumatta. 
 
Mahdolliset mainostekstit kuulutetaan katkojen aikana, ellei katkolla ole muuta peliin 
liittyvää kuulutettavaa. Pelin ollessa käynnissä voidaan kuuluttaa vain virallisiin 
ottelutapahtumiin liittyviä kuulutuksia. 
 
Mikäli samalla pelikatkolla kuulutetaan molempien joukkueiden saamista rangaistuksista, 
kuulutetaan aina vierasjoukkueen rangaistukset ensin. 
 
Ensimmäisen ja toisen erän viimeinen peliminuutti kuulutetaan, kun kolmatta erää on 
jäljellä kaksi peliminuuttia se kuulutetaan. Jatkoajalla ei kuuluteta otteluaikaan liittyviä 
kuulutuksia. Aikalisä kuulutetaan vasta sitten kun siitä on saatu tieto tuomarin välityksellä, 
myös aikalisän päättyminen kuulutetaan. 
 
Varusteina kuuluttajalla tulee olla muistiinpanovälineet. 
 
 
 
 
Ohjeita kuuluttajille 
 
1. Ennen ottelun alkua / alkulämmittelyn aikana 
 
Hyvää iltapäivää / iltaa arvoisa yleisö ja tervetuloa seuraamaan B-SM sarjaottelua…. 
 
Ottelussa pelaavat 
       Joukkue A     ja        Joukkue B 
 
Joukkueet pelaavat seuraavissa kokoonpanoissa: 
*Maalivahdit, kenttäpelaajat numerojärjestyksessä, valmentajat 
 
Ottelun päätuomarina toimii: 
 nimi / paikkakunta 
Ottelun linjatuomareina toimivat: nimet / paikkakunnat 
 
Joukkueiden aloituskentälliset: 
Maalivahti: 
Puolustajat 
Hyökkääjät: 
 

Maalin jälkeen: 
 
             Joukkueen nimi               ,             Ensimmäinen          maali,  
Maalin tekijä numero _____,              Pelaajan nimi                  , 
Syöttäjänä / -jinä pelaaja / -t numero          ,         pelaajan nimi     , 



ja numero          ,       pelaajan nimi   , Aika:                  . 
 
Maalin hylkäys kuulutetaan erotuomarin ilmoituksen mukaisesti 
tapauskohtaisesti soveltaen 
 
Rangaistuksen kuuluttaminen 
 
             Joukkueen nimi                    , Numero                ,                Pelaajan nimi                   
(Esim.) Kaksi minuuttia, Syy                                     , Aika                                    , 
 
Vierasjoukkueen rangaistukset kuulutetaan ensin 
 
             Joukkueen nimi                    , Numero                ,                Pelaajan nimi                  
(Esim.) Kaksi minuuttia, Syy     huitominen                       , Aika          34.39        , 
Rangaistuksen kärsii: Numero                ,                Pelaajan nimi                   ,   
 

   

5min rangaistus + pelirangaistus käytöksestä 
 
             Joukkueen nimi                    , Numero                ,                Pelaajan nimi     , 
Viisi minuuttia korkea maila plus automaattinen pelirangaistus käytöksestä, Aika      , 
Viiden minuutin rangaistuksen kärsii: Numero                ,                Pelaajan nimi       ,   
 
Korjaus 
Korjaus Joukkueen kolmanteen maaliin: Maalin tekijä numero _____,  Pelaajan nimi, 
Syöttäjinä numero          ,         pelaajan nimi     ,ja numero          ,       pelaajan nimi   
, 
Erien viimeisten minuuttien kuuluttaminen 
Ensimmäistä / toista erää jäljellä yksi minuutti 
Kolmatta erää jäljellä kaksi minuuttia 
 
Erätauoilla ja ottelun päätyttyä 
Maalivahtien torjunnat ensimmäisestä erästä:             Joukkueen B nimi                 ,   
Numero              mv:n  nimi                  ,                   Torjuntaa 
Ja              Joukkueen A nimi            ,  Numero                ,          mv:n nimi         ,  
Torjuntaa 
 
Kolmannen erän aikana 
Tämän ottelun yleisömäärä on______________________. 
 
3. Ottelun jälkeen 
Ottelu päättyi tulokseen     Joukkueen A nimi      ,  Maalit      Joukkueen B nimi      ,  
Maalit 
 
 
  



 


