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KILPAILUSÄÄNTÖJEN PERUSOSA 

  

1.   Johdanto 
  

Nämä kilpailusäännöt ovat SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO RY:n (SLKL, jäljempänä 
liitto) vahvistamat ultimaten kilpailusäännöt, jotka koskevat kaikkien sarjojen virallisia 
kilpailuja, ellei näissä tai muissa liiton virallisissa kilpailusäännöissä erikseen toisin 
mainita. 

  
Kilpailusäännöt koostuvat kaikkea kilpailutoimintaa koskevista yleisistä säännöistä 
(kilpailusääntöjen perusosa) ja sarjoihin liittyvistä säännöistä (sarjamääräykset). Liiton 
kurinpitoasiat käsitellään liiton kurinpitosäännöissä.  

  
Liiton sarjavastaavat voivat antaa erikseen tarkempia ohjeita näiden kilpailusääntöjen 
soveltamisesta, silloin kuin säännöt eivät ole yksiselitteiset ja tarvitaan nopeita 
päätöksiä tai tulkintoja. 

  
Liiton hallitus voi myöntää kilpailun järjestäjälle luvan poikkeuksellisesti soveltaa muita 
sääntöjä. 

  
Näiden kilpailusääntöjen lisäksi kaikissa Suomen Liitokiekkoliiton alaisissa 
turnauksissa ja otteluissa noudatetaan World Flying Disc Associationin (WFDF) 
voimassa olevia pelisääntöjä. Mikäli näissä säännöissä on päällekkäisyyttä, 
noudatetaan ensisijaisesti näitä käsillä olevia Suomen Liitokiekkoliiton kilpailusääntöjä. 

  
Suomen Liitokiekkoliiton hallitus päättää kaikkien näissä säännöissä lueteltujen 
kilpailutoimintaa koskevien rikkeiden seuraamuksista ja on velvollinen kuulemaan 
ennen päätöstä liiton kurinpitolautakuntaa, aina kun se on mahdollista. 

  
  

1.1.   Määritelmät 
  
  

Liiton kilpailusääntöjen perusosalla tarkoitetaan kilpailusääntöjen osaa, jossa 
käsitellään kaikkia sarjoja ja kilpailuja koskevia yleisiä sääntöjä ja määräyksiä. 

  
Perusosan säännöt ovat voimassa kaikissa liiton kilpailutapahtumissa, ellei 
tapahtuman yhteydessä ole erikseen toisin määrätty.   

  
  

Liiton sarjamääräyksillä tarkoitetaan sarjakohtaisia sääntöjä, jotka on kirjoitettu 
erikseen eri sarjamuodoille. 



  
Kaikissa liiton kilpailutapahtumissa noudatetaan yhtä sarjamääräystä. SM-sarjoissa 
sarjamääräykset tulee olla joukkueiden luettavissa ennen ilmoittautumisen 
päättymistä. Mikäli järjestettäviin muihin kuin SM-kilpailuihin ei ole kirjoitettu omaa 
sarjamääräystä, noudatetaan sitä sarjamääräystä, joka parhaiten vastaa kyseistä 
kilpailumuotoa.  

  
  

Liiton kurinpitosäännöillä tarkoitetaan näiden sääntöjen yhteydessä olevaa 
kurinpitosäännöstöä. 

  
Kurinpitosäännöt ovat voimassa kaikissa liiton järjestämissä harjoitus- ja 
kilpailutapahtumissa.  

  
  

Virallisilla kilpailuilla tarkoitetaan kansallisia sekä muita liiton hyväksymiä kilpailuja. 
  

Kansallisilla kilpailuilla tarkoitetaan liiton hallituksen vuosittain vahvistaman 
sarjaohjelman mukaisia kesä- ja talvikausien Suomen mestaruussarjoja, näiden 
alasarjoja sekä muita Suomen Liitokiekkoliiton järjestämiä otteluita ja turnauksia, 
mukaan lukien ottelut ja turnaukset, mitkä Suomen Liitokiekkoliitto on myöntänyt 
edelleen järjestettäväksi esimerkiksi urheiluseuralle.  

 
Muilla liiton hyväksymillä kilpailuilla voidaan tarkoittaa muun muassa liiton järjestämiä 
kansainvälisiä kilpailuja, tai sellaisia yhden tai useammaan muun organisaation 
kanssa järjestettäviä kilpailuja, joissa liitto on mukana yhtenä järjestäjistä.  

  
Finaaliturnauksella tai finaalitapahtumalla tarkoitetaan erikseen pelattavaa ottelua tai 
turnausta, joka on kuitenkin osa aikaisemmin pelattua SM- tai harraste -sarjaa.  

  
Virallisten kilpailujen järjestämisoikeus on liitolla. Liiton hallitus myöntää kilpailujen 
järjestämisvastuun seuroille, joukkueille tai yksittäisille henkilöille hakemusten 
perusteella. Liiton toiminnanjohtaja tai hallitus voi tarvittaessa myös määrätä 
järjestämisvastuuseen kuuluvia tehtäviä kilpailutapahtumaan osallistuville joukkueille. 

  
  

Kilpailuvuosi jaetaan kahteen kilpailukauteen: 
  

Kesäkausi (tai ulkokausi) tarkoittaa ajanjaksoa huhtikuun alusta lokakuun loppuun.  
Talvikausi (tai hallikausi) tarkoittaa ajanjaksoa marraskuun alusta maaliskuun 
loppuun. 

  
Kilpailukausi saattaa poiketa tässä määritellystä ajanjaksosta esimerkiksi 
kansainvälisten kilpailujen ajankohdan takia. 

  
Toisiaan seuraavat kesäkaudet ovat näissä säännöissä nimeltään edellinen tai 
seuraava vastaava kilpailukausi. Samoin kutsutaan toisiaan seuraavia talvikausia. 

 



  

1.2.   Kilpailusääntöjen muuttaminen 
  

Liiton kilpailusääntöjen perusosaa voidaan muuttaa kilpailukausien välissä seuran, 
joukkueen, liiton sarjavastaavan tai hallituksen aloitteesta. Muuttaminen edellyttää 
aina liiton alaisten seurojen ja joukkueiden kuulemista. Sääntömuutokset hyväksyy 
liiton hallitus. Kilpailusääntöjen tulee olla joukkueiden luettavissa ennen 
sarjailmoittautumisen päättymistä. 

  
Liiton kilpailusääntöjen sarjamääräyksiä voidaan muuttaa kilpailukausien välissä 
seuran, joukkueen, liiton sarjavastaavan tai hallituksen aloitteesta. Sääntömuutokset 
käsittelee ja hyväksyy liiton hallitus tai muu liiton hallituksen nimeämä taho, kuten 
esimerkiksi liiton juniorijaosto tai turnausjärjestäjä. Sarjamääräysten tulee olla 
joukkueiden luettavissa ennen sarjailmoittautumisen päättymistä. 

 
Liiton kilpailusääntöjen kurinpitosääntöjä voidaan muuttaa kilpailukausien välissä 
seuran, joukkueen, liiton kurinpitolautakunnan tai hallituksen aloitteesta. 
Sääntömuutokset käsittelee ja hyväksyy liiton hallitus. 

  
 

1.3.   Liiton ja seurojen toimijat 
  
   
Toiminnanjohtajalla tarkoitetaan liiton palkkaamaa toimihenkilöä, jonka tehtäviin 
kuuluu kilpailutoiminnan koordinointi käytännön järjestelyjen tukeminen. 
   
  
Sarjavastaavilla tarkoitetaan liiton nimeämiä, kilpailukalenterin mukaisten 
kansallisten kilpailujen ja/tai sarjojen otteluohjelmien laadinnasta vastaavia henkilöitä. 
Sarjavastaavilla on myös oikeus tehdä tarkempia ohjeita kilpailusääntöjen 
soveltamisesta, silloin kuin säännöt eivät ole yksiselitteiset ja tarvitaan nopeita 
päätöksiä tai tulkintoja. Sarjavastaavilla ei ole toimintakautta, vaan tehtävä on 
toistaiseksi voimassa oleva. Avoimet paikat täytetään avoimella haulla.  
  
 
Liiton hallitus vastaa kokonaisuudessaan kilpailusääntöjen, sarjamääräysten ja 
kurinpitosääntöjen päivittämisestä, kilpailukalenterin vahvistamisesta ja 
kilpailutapahtumien järjestämisvastuiden myöntämisestä. Liiton hallituksella on 
viimekädessä päätösvalta sääntöihin liittyvien tulkintaerimielisyyksien ratkaisussa, 
kuultuaan ensin sarjavastaavien ja / tai kurinpitolautakunnan näkemyksen asiasta. 
Liiton hallituksen toimintakausi on määritelty liiton toimintasäännöissä.  

  
 

Liiton Juniorijaostolla / -hallituksella tarkoitetaan junioriseurojen edustajista 
koostuvaa ryhmää, mikä vastaa yhdessä liiton hallituksen kanssa juniorisarjojen 



kilpailusääntöjen ja sarjamääräysten päivittämisestä, kilpailukalenterin 
vahvistamisesta ja kilpailutapahtumien järjestämisvastuiden myöntämisestä.  
 
  
Liiton edustajalla tarkoitetaan näissä säännöissä sarjavastaavaa, liiton hallituksen 
tai juniorihallituksen jäsentä tai liiton toiminnanjohtajaa. 
 
  
Seurojen edustajat ovat seurojen liitolle ilmoittamia henkilöitä, joiden kautta liiton 
edustajat toimittavat seuroille ja joukkueille tietoa muun muassa liiton järjestämään 
kilpailutoimintaan liittyvistä asioista.  
 
  
Kurinpitolautakunnalla tarkoitetaan liiton nimeämää vähintään kolmesta (3) 
henkilöstä koostuvaa ryhmää, mikä käsittelee tarvittaessa liiton kurinpitotilanteisiin 
liittyviä kysymyksiä ja erimielisyyksiä ja antaa toimintaehdotuksen liiton hallitukselle. 
Kurinpitolautakunnan jäsenten toimintakausi määritellään liiton kurinpitosäännöissä.  
  
  
Liiton jäseneksi katsotaan näissä säännöissä henkilö, joka on maksanut meneillään 
olevan toimintavuoden jäsenmaksun liiton määräämällä tavalla. 
  
  
Seuralla tarkoitetaan ry:tä tai muuta yhteisöä, joka asettaa yhden tai useamman 
joukkueen virallisiin kilpailuihin ja/tai sarjoihin. Liitto ei edellytä, että seuran 
joukkueissa kilpailuihin osallistuvat pelaajat olisivat myös kyseisen seuran jäseniä. 
  
  
Joukkueella tarkoitetaan Liiton jäsenistä koostuvaa saman tai eri seurojen pelaajista 
muodostuvaa pelaajaryhmää, joka osallistuu liiton virallisiin kilpailuihin. 
  

 
Pelaajalla tarkoitetaan liiton kilpailutoimintaan osallistuvaa henkilöä, joka on kirjattu 
ottelupöytäkirjaan, vaikka hän ei pelaisi yhtään pistettä.  

 
  

Kapteenilla tarkoitetaan joukkueen nimeämää pelaajaa, joka on merkitty ottelun 
pöytäkirjaan kapteenina.  

 
  

Valmentajalla tarkoitetaan joukkueen mukana olevaa henkilöä joka toimii pelkästään 
joukkueen valmentajana tai kaksoisroolissa pelaajana ja valmentajana.   

   
  
Turnausjärjestäjällä tarkoitetaan henkilöä, seuraa tai muuta ryhmää, joille liiton 
hallitus on myöntänyt virallisen kilpailun järjestämisvastuun. Mikäli tapahtuman 
järjestämisvastuuta ei ole erikseen myönnetty millekään taholle hakemuksen 



perusteella, turnausjärjestäjällä tarkoitetaan liiton edustajaa, lukuunottamatta niitä 
vastuita, jotka on erikseen jaettu tapahtumaan osallistuville joukkueille. 

  
 
  

2.   Kilpailutoiminnan eettiset ohjeet 
  

Kaikkien liiton kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden, pelaajien ja muiden 
toimijoiden tulee noudattaa näissä säännöissä kirjattuja kilpailutoiminnan eettisiä 
ohjeita. Mikäli pelaaja, joukkue tai muu toimija rikkoo näitä ohjeita, seuraa siitä 
näiden sääntöjen mukainen rangaistus. Rangaistuksen toimeenpanosta päättää liiton 
hallitus. Epäselvissä tilanteissa hallituksen tulee kuulla liiton kurinpitolautakunnan 
näkemys ennen päätöksen tekoa. 

  

2.1.   Reilun pelin periaate 
  

Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Urheiluyhteisöjen reilun pelin periaatteita ja 
urheiluyhteisöjen vastuullisuusohjelmaa. Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, 
henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita 
ovat toisen ihmisen kunnioitus ja tasavertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, 
oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen. 

  

2.2.   Verorikkeet 
  

Mikäli Liitokiekkoliiton järjestämissä sarjoissa sarjapaikan omistava seura syyllistyy 
verorikkeeseen, seuraa siitä korkeintaan kahden seuraavan kilpailukauden, eli yhden 
kilpailuvuoden mittainen kilpailukielto kaikilla sarjatasoilla. 

  

2.3.   Sopupelit 
  

Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että kilpailuun osallistuvat pelaajat, 
joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen 
suoritukseen. Seurauksena etukäteen sovitusta pelistä voidaan langettaa 
asianomaisille pelaajille, joukkueille tai muille toimihenkilöille korkeintaan kahden 
seuraavan kilpailukauden, eli yhden kilpailuvuoden mittainen kilpailukielto. 

  

2.4.   Sosiaaliturvan ja tapaturmavakuutuksen järjestäminen 
  



Mikäli pelaajan ja seuran tai liiton välillä on sovittu, että pelaaja saa 
kalenterivuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkiota vähintään urheilijoiden 
eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä annetussa asetuksessa säädetyn 
määrän verran, seuran tai liiton on järjestettävä pelaajalle kyseisen asetuksen 
mukainen eläke- ja tapaturmavakuutus. Pelaaja on edustuskelvoton kunnes hänelle 
on mainittu vakuutusturva järjestetty. Muissa tapauksissa pelaaja on itse velvollinen 
huolehtimaan omasta tapaturmavakuutuksestaan ja sen voimassaolosta. 

  
Tämän pykälän määräysten laiminlyönnistä voidaan määrätä asianomaisille 
pelaajille, joukkueille tai muille toimijoille korkeintaan kahden seuraavan 
kilpailukauden, eli yhden kilpailuvuoden mittainen kilpailukielto, sekä vaatia 
vastuullinen maksamaan laiminlyödyt vakuutusmaksut. 

  

2.5.   Vedonlyönti 
  

Vedonlyöminen oman joukkueen kilpailutapahtumasta on kielletty. Urheilija tai muu 
joukkueeseen kuuluva henkilö tai seuran johto ei saa itse tai edustajan kautta lyödä 
vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Vedonlyöntirikkomuksesta on seurauksena 
korkeintaan kahden seuraavan kilpailukauden, eli yhden kilpailuvuoden mittainen 
kilpailukielto. 

  

2.6.  Dopingrikkomukset 
  

Kaikkien liiton toimintaan osallistuvien urheilijoiden sekä kaikkien urheilijoiden 
tukihenkilöiden, jotka osallistuvat lajiliiton järjestämään kilpailutoimintaan 
valmentajana, ohjaajana, managerina, joukkueen jäsenenä, virkailijana, 
lääketieteellisenä asiantuntijana tai lääkintähenkilöstön jäsenenä, sitoutuvat 
noudattamaan kulloikin voimassa olevaa Suomen urheilun eettisen keskuksen 
(SUEK) antidopingsäännöstöä.   

 
Liiton hallitus toimii Liiton dopingvalvontaryhmänä. Liiton kurinpitolautakunta 
osallistuu tilanteiden ratkaisemiseen liiton kurinpitosäännöissä määrätyllä tavalla.  

  

2.7.  Päihteiden käyttö 
  

Pelaaja, valmentaja, toimitsija tai muu liiton toimintaan osallistuva henkilö, joka 
kilpailu- tai valmennustapahtuman tai liiton järjestämän muun tilaisuuden aikana 
toimiessaan esiintyy epäsopivasti päihtyneenä tai muuten käytökselleen tai 
lausunnoillaan välittää nuorisolle myönteisen kuvan alkoholin tai muiden päihteiden 
käytöstä, syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen. 

  
Pelaaja, valmentaja, toimitsija tai muu liiton toimintaan osallistuva henkilö, joka 
kilpailu- tai valmennustapahtuman aikana toimiessaan tunnistettavasti jossain em. 



ominaisuuksista käyttää tupakkatuotteita tai nuuskaa, syyllistyy epäurheilijamaiseen 
käytökseen. 

  
Epäurheilijamaisesta käytöksestä voi liiton hallitus määrätä rangaistukseksi 
kyseiselle henkilölle toimintakiellon, joka on korkeintaan kahden seuraavan 
kilpailukauden, eli yhden kilpailuvuoden mittainen. 

  

2.8.  Kilpailu- tai toimintakiellon rikkominen 
  

Mikäli kilpailu- tai toimintakiellon saanutta pelaajaa peluutetaan liiton kilpailuissa, 
tuomitaan joukkue häviämään kaikki ne ottelut, joissa kilpailukiellon alainen pelaaja 
on pelannut. Mikäli toimintakiellon saanut valmentaja toimii valmentajan tehtävässä 
liiton kilpailuissa, tuomitaan joukkue häviämään kaikki ne ottelut, joissa kilpailukiellon 
saanut valmentaja on valmentanut.  

 
Mikäli yllä kuvatusta tilanteesta johtuva joukkueen tulosten mitätöinti tapahtuu 
turnauksessa ja tämä sekoittaa merkittävästi turnausformaattia, voidaan 
tapauskohtaisesti arvioida erikseen jo pelattujen otteluiden mitätöinnin tarpeellisuus. 
Päätös mitätöinnistä sekä vastuu uuden otteluaikataulun laatimisesta on 
ensisijaisesti liiton sarjavastaavalla ja hänen ollessa estyneenä liiton hallituksella.  
Päätös ja uusi otteluaikataulu tulee tehdä siten, että se on mahdollisimman tasa-
arvoinen kaikkia turnauksessa mukana olevia joukkueita kohtaan.  

  
  
 

3.   Kilpailutoiminnan järjestäminen 
 

3.1.  Liiton kilpailumuodot 
  

Liiton hallitus tai muu liiton hallituksen määräämä taho, kuten liiton juniorihallitus tai 
turnausjärjestäjä, päättää ennen kilpailukauden alkua kilpailukausien virallisista 
sarjoista (esim. sarjatasojen lukumäärästä) ja niiden muodoista. Virallisina kilpailuina 
pelataan Suomen mestaruussarjat sekä tarpeellinen määrä divisioona- / 
harrastesarjoja. 

  
Liiton alaisia kilpailuja voidaan pelata nurmella / keinonurmella, urheiluhalleissa ja 
hiekalla (beachilla). 

  

3.2.  Turnausjärjestäjän vastuut 
  



Turnausjärjestäjän vastuulla on huolehtia kaikista niistä tehtävistä, mitä liiton 
edustaja on heille turnausta myönnettäessä määrännyt. 

  
Liitto on velvollinen tarvittavan materiaalin toimittamisesta kilpailun järjestäjätaholle 
hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, sekä antamaan tarvittavan ohjeistuksen 
tapahtuman toteutukseen. 

  
Mikäli turnauksen järjestäjäksi ei ole saatu määräaikaan mennessä yhtään 
hakemusta, liiton hallitus, juniorihallitus tai toiminnanjohtaja voi turnauksesta riippuen 
määrätä turnauksen järjestämisvastuun turnaukseen osallistuvalle joukkueelle tai 
joukkueille. 

  
Mikäli turnausjärjestäjä laiminlyö tehtäviään, liiton hallituksella on oikeus evätä 
turnausjärjestäjältä sille jo myönnetyn tapahtuman tai turnauksen järjestämisvastuu 
tai pienentää turnausjärjestäjälle turnauksen järjestämisestä luvattua korvausta.  

  

3.3.   Televisiointi 
  

Suomen Liitokiekkoliitto tekee yksin kaikki lajia koskevat televisiointisopimukset. 
Liiton hallitus voi hakemuksesta myöntää hakijalle luvan tehdä televisiointisopimus. 

  
Sama koskee myös muita sopimuksia liikkuvan kuvan, tai äänen, välityksestä 
ottelutapahtumista. Kilpailutapahtumaan osallistuvat joukkueet voivat kuitenkin 
kuvata omia otteluitaan joukkueen omaan käyttöön sekä jakaa niitä myös muiden 
nähtäväksi, mikäli liitolla ei sillä hetkellä ole voimassa olevaa päällekkäistä sopimusta 
tai liiton tekemät sopimukset eivät sitä kiellä. 

  
  
  

4.   Kilpailutapahtumat 
  

4.1.  Kentät 
  

Liiton suositusten mukaiset kenttien mitat ja muut tarvittavat tiedot ovat esitetty 
sarjamääräyksissä. 

  

4.2.  Toimitsijat 
  

Jokaisessa SM-sarjan ottelussa pitää olla vähintään yksi nimetty toimitsija (suositus 
vähintään kaksi toimitsijaa), ellei sarjamääräyksissä toisin mainita. 

  



Liiton edustaja tai liiton valtuuttama turnausjärjestäjä voi antaa lisämäärityksiä 
kilpailukauden tai osaturnauksen toimitsemiskäytäntöihin. Ensisijaisesti 
turnausjärjestäjä on aina vastuussa otteluiden toimitsemisesta. Mikäli 
turnausjärjestäjää ei ole nimetty tai turnauksen järjestämisvastuu on liiton toimesta 
määrätty, voidaan myös soveltaa käytäntöä, minkä mukaan kotijoukkue on vastuussa 
ottelun toimitsemisesta.  

  
Toimitsijan tehtäviin kuuluu: 

• Huolehtia ottelun ajanotosta ja pistelaskusta. 
• Täyttää ottelun pöytäkirja. 
• Huolehtia siitä, että joukkueiden kapteenit allekirjoittavat pöytäkirjan ottelun 

jälkeen 
• Toimittaa ottelun pöytäkirja kotijoukkueelle tai muulle erikseen sovitulle 

taholle 
  

Liitto suosittaa, että toimitsijoiden tulisi myös mahdollisuuksien mukaan päivittää 
ottelutapahtumia reaaliaikaisesti liiton ylläpitämään sähköiseen tulospalveluun. 
Sähköisen tulospalvelun käytöstä sovitaan erikseen kilpailutapahtuman 
järjestämisvastuun myöntämisen yhteydessä.  
 

4.3.  Pöytäkirjat ja tulospalvelu 
  

Jokaisesta SM-sarjan ottelusta on täytettävä liiton virallinen pöytäkirja. Muissa kuin 
SM-sarjan otteluissa voidaan käyttää myös pelkkää pelaajalistaa, mikäli kyseisen 
sarjan sarjamääräyksissä on erikseen näin mainittu. Joukkueiden kapteenien 
vastuulla on tarkistaa pelaajalistan ja  toimitsijoiden pöytäkirjaan kirjaaminen 
pelitapahtumien oikeellisuus. Molempien joukkueiden kapteenit hyväksyvät 
pöytäkirjan allekirjoituksellaan toimitsijoiden läsnäollessa heti ottelun päätyttyä. Mikäli 
jommalla kummalla joukkueella on ottelun kulusta huomautettavaa, tulee siitä tehdä 
tässä vaiheessa erillinen merkintä pöytäkirjaan. Mikäli tällainen huomautus tehdään 
pöytäkirjaan, tämä tulkitaan valitusmenettelynä. Pöytäkirja tulee toimittaa välittömästi 
tai viimeistään saman vuorokauden aikana liiton edustajalle. Valitusmenettelyn 
eteneminen on kuvattu erikseen liiton kilpailusääntöjen kohdassa valitusmenettelyt. 

  
Ottelun kotijoukkueen tulee syöttää ottelun lopputulos heti ottelun päätyttyä liiton 
sähköiseen tulospalveluun. Kotijoukkue on myös vastuussa koko ottelupöytäkirjan 
syöttämisestä liiton sähköiseen tulospalveluun viimeistään ottelua seuraavan 
arkipäivän aikana. Ottelun kotijoukkueen tulee säilyttää ottelun pöytäkirja 
alkuperäisenä paperina tai alkuperäisestä pöytäkirjasta otettuna kuvatallenteena 
kyseisen kilpailukauden loppuun asti. Liiton edustaja tai liiton valtuuttama 
turnausjärjestäjä voi tapauskohtaisesti määrätä vastuun pöytäkirjan syöttämisestä 
myös muulle kuin kotijoukkueelle. Tästä tulee tiedottaa joukkueita ennen ottelun 
alkua.   

  
Mikäli kotijoukkue laiminlyö yllä mainitun vastuunsa ottelun lopputuloksen tai 
ottelupöytäkirjan syöttämisestä, tulee liiton edustajan huomauttaa kotijoukkuetta 



asiasta. Mikäli joukkue ei huomautuksen jälkeen syötä ottelun lopputulosta tai 
ottelupöytäkirjaa huomautuksesta seuraavan arkipäivän aikana, on liiton hallituksella 
oikeus langettaa joukkueelle 80 euron suuruinen sakkorangaistus. 

  

4.4.  Pelisäännöt 
  

Otteluissa noudatetaan World Flying Disc Federationin (WFDF) julkaisemia ja liiton 
hyväksymiä Ultimaten pelisääntöjä sekä kyseistä sarjaa koskevia Suomen 
Liitokiekkoliiton laatimia sarjamääräyksiä. 

  

4.5.  Pelaajien sääntöakkreditointi 
  

Kaikissa liiton virallisissa kilpailuissa joukkueiden tulee noudattaa alla olevia 
pelaajakohtaisia akkreditointivaatimuksia, joiden pohjana ovat WFDF:n 
sääntökokeet. 

  
SM-sarjat tai monitasoisten SM-sarjojen ylin sarjataso: Kaikkien joukkueiden 
jokaisella ottelupöytäkirjaan merkityllä pelaajalla tulee olla voimassa WFDF:n 
määräysten mukainen perusakkreditointi (Standard), ja vähintään kolmella 
pöytäkirjaan merkityllä pelaajalla joukkueesta tulee olla voimassaoleva korkeamman 
tason akkreditointi (Advanced). 

  
Muut sarjat ja sarjatasot: Jokaisella pöytäkirjaan merkityllä pelaajalla tulee olla 
voimassa WFDF:n määräysten mukainen perusakkreditointi (Standard), ja vähintään 
yhdellä pöytäkirjaan merkityllä pelaajalla tulee olla voimassaoleva korkeamman 
tason akkreditointi (Advanced). 

  
Pelaajaksi katsotaan tässä yhteydessä joukkueen kokoonpanoon merkattu urheilija, 
joka on paikalla kyseisessä turnauksessa ja on merkattu pelaavaksi pelaajaksi 
turnauksessa pelattavien otteluiden pöytäkirjaan. Sääntö koskee myös niitä pelaajia, 
jotka ovat merkattuina pelaajiksi pöytäkirjaan, vaikka eivät pelaa yhtään pistettä 
ottelun aikana. 

  
Joukkueen kapteenin tulee liiton edustajan pyynnöstä luovuttaa akkreditoinnin 
tarkastusta varten todistukset pelaajien voimassa olevista akkreditoinneista. 
Sarjamääräyksissä voidaan myös määrätä toimittamaan kaikkien kyseistä sarjaa 
pelaavien pelaajien akreditointitodistukset liittoon esimerkiksi jo ennen kyseisen 
sarjan alkua.   

  
Mikäli pelaajien akkreditoinneissa havaitaan listan pohjalta puutteita, on joukkueen 
kapteenin velvollisuus varmistaa, että puuttuvat akkreditoinnit tulevat suoritetuiksi 
välittömästi tai viimeistään liiton edustajan määräämään ajankohtaan mennessä. 
Tarvittaessa pelaaja voidaan asettaa kilpailukieltoon kunnes sääntöakreditointi on 
suoritettu.  

  



Mikäli pyydettyjä todistuksia ei toimiteta tai niissä olevia puutteita ei korjata yllä 
olevan kehotuksen mukaisesti, voidaan joukkueelle langettaa kyseisen 
kilpailukauden aikana 50 euron suuruinen sakko jokaista puuttuvaa 
sääntöakreditointia kohden. 

  
  

4.6.  Ottelun keskeyttäminen 
  

Ottelu voidaan keskeyttää, jos ottelutilanne muuttuu pelaajille vaarallisiksi. Syitä 
vaarallisen ottelutilanteen syntymiseen voivat olla erilaiset sääolosuhteet, sekä muut 
ulkoiset tekijät. Myös väkivaltainen tai uhkaava käytös ottelupaikalla voi olla syy 
keskeyttämiselle. Toimitsijat ovat velvollisia tarkkailemaan sääolosuhteita ja 
tarvittaessa keskeyttämään pelin. 

  
Salamointi: Jos salaman välähdyksen ja jyrähdyksen välinen aika on vähemmän kuin 
20 sekuntia (salama iski lähemmäs kuin 10 kilometriä), tulee ottelu keskeyttää ja 
pelialue tyhjentää välittömästi. 

  
Raekuuro: Jos pelikentälle sataa isokokoisia rakeita, tulee ottelu keskeyttää ja 
pelialue tyhjentää välittömästi. 
 
Muu poikkeuksellinen sääolosuhde: Jos sääolosuhteet muutoin katsotaan pelaajille 
vaaralliseksi, tulee ottelun keskeyttämisestä keskustella ja sopia joukkueen 
kapteenien kesken.  

  
Väkivaltainen tai uhkaava käytös: Jos joku pelaajista tai katsojista käyttäytyy siten, 
että hänen käytöksensä saattaa olla vaaraksi muille pelaajille, tulee ottelu keskeyttää 
välittömästi. 

  
Muu syy: Jos esimerkiksi pelikenttä tai peliympäristö muuten katsotaan 
pelikelvottomaksi tai pelaajille vaaralliseksi, tulee ottelu keskeyttää välittömästi. 

  
Ottelua voidaan jatkaa kun vähintään 10 minuuttia on kulunut siitä, että 
keskeytykseen johtanut säätila on muuttunut tai muu tilanne on korjattu ja 
pelaaminen on katsottu turvalliseksi. 

  
Jos ottelu keskeytettiin kesken pisteen, samat pelaajat jatkavat kentällä ja sekä 
kiekko että pelaajat palaavat keskeytystä edeltäviin sijainteihin. Ennen pelin 
käynnistämistä joukkueiden kapteenit hyväksyvät pelaajien sijoittumisen kentälle 
ennen keskeytystä vallinneen tilanteen pohjalta. 

  
Jos ottelu keskeytettiin pisteiden välillä, voivat joukkueet järjestäytyä normaalisti. 

  
Toimitsijoiden lisäksi myös pelaajien pitää seurata säätilannetta ja huomauttaa 
keskeyttämistarpeesta. Jos peli päätetään sään takia keskeyttää jollakin kentällä, 



tulee pelit välittömästi keskeyttää myös muilla kentillä. Myös kuka tahansa liiton 
edustaja voi keskeyttää pelin mikäli katsoo säätilan näin vaativan. 

  
Mikäli peli on jouduttu keskeyttämään toimitaan seuraavien aikamääräiden puitteissa: 

• Jos ottelutauko on ollut alle 15 minuuttia, peliä jatketaan 5 minuutin päästä 
siitä, kun peliä on päätetty jatkaa. 

• Jos ottelutauko on ollut 15-60 minuuttia, peliä jatketaan 10 minuutin päästä 
siitä, kun peliä on päätetty jatkaa. 

• Jos ottelutauko on ollut yli 60 minuuttia, peliä jatketaan 20 minuutin päästä 
siitä, kun peliä on päätetty jatkaa. 

  
Mikäli pelit joudutaan aikatauluttamaan uudestaan, sarjavastaavat tai 
turnausjärjestäjä vastaavat mahdollisesta pelien uudelleen aikataulutuksesta. 

  
Tarvittaessa paikalla oleva liiton edustaja päättää turnauksen keskeytyksestä tai 
muista merkittävistä muutoksista. 

  
  

4.7.  Ottelun aloittava joukkue 
  

Ottelun aloittava joukkue arvotaan kapteenien kesken: 
• Arvonnassa käytetään kahta virallista pelikiekkoa. 
• Kapteenit sopivat, kumpi sanoo kiekkojen ollessa ilmassa: ”sama” tai ”eri”. 
• Kiekot kopautetaan ilmaan pyörien (kuten kolikolla suoritettavassa 

arvonnassa). 
• Jos molemmat kiekot laskeutuvat maahan joko pinta ylöspäin tai pohja 

ylöspäin, ”sama” voittaa. Muussa tapauksessa ”eri” voittaa. 
  

Arvonnan voittanut kapteeni saa valita joko ”heittääkö vai vastaanottaako hänen 
joukkueensa aloitusheiton”, tai vaihtoehtoisesti ”kenttäpäädyn josta hänen 
joukkueensa aloittaa ottelun”. 

  

4.8.  Joukkueiden keskinäinen järjestys osaturnauksissa 
  

Joukkueiden keskinäinen järjestys määräytyy osaturnauksessa pelattavan 
turnauskaavion mukaan. 

  
Kun turnauskaavio tai lohko pelataan ”round robin” muotoisesti ja kahdella tai 
useammalla joukkueella on yhtä paljon voittoja, ratkaistaan joukkueiden järjestys 
seuraavasti: 

• Keskinäisten otteluiden voitot. 
• Keskinäisten otteluiden maaliero. 
• Kaikkien otteluiden maaliero. 
• Keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit. 



• Kaikissa otteluissa tehdyt maalit. 
  

Mikäli joukkueiden järjestystä ei voida ratkaista edellä mainituin tavoin, määrätään 
joukkueiden keskinäinen järjestys liiton edustajan valvonnassa suoritettavalla 
arvonnalla. Mikäli liiton edustaja ei ole saatavilla, otetaan valvojaksi kaksi henkilöä 
muista paikalla olevista henkilöistä, jotka eivät kuulu kummankaan joukkueen 
kokoonpanoon. 

  
  
  

5.   Kilpailutoimintaan osallistuminen 
  

5.1.  Sarjaan tai turnaukseen ilmoittautuminen 
  

Seurojen tulee ilmoittaa joukkueensa sarjoihin tai yksittäisiin turnauksiin kirjallisesti 
ilmoitettuun takarajaan mennessä. Ilmoittautumisella joukkue sitoutuu maksamaan 
osallistumismaksun ilmoitettuun eräpäivään mennessä. 

  
Mikäli joukkueen ilmoittautuminen saapuu erikseen määritellyn määräpäivän jälkeen, 
joukkueelta peritään jälki-ilmoittautumismaksu, joka on suuruudeltaan normaali 
osallistumismaksu puolitoistakertaisena. 

  
Mikäli joukkueen osallistumismaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, on liitolla oikeus 
evätä joukkueen osallistuminen kyseiseen kilpailutapahtumaan.  

  
Niissä sarjamuodoissa joihin voivat osallistua myös projektijoukkueet, tulee 
joukkueen ilmoittaa Mahdollisesta projektijoukkueen statuksestaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Muussa tapauksessa joukkueen katsotaan olevan seurajoukkue. 

 

5.2.  Sarjaan tai turnaukseen ilmoittautumisen peruminen 
  

Sarjaan tai turnaukseen ilmoittautumisen voi ennen ilmoittautumistakarajaa perua 
ilman seuraamuksia. 

  
Mikäli joukkue vetäytyy sarjasta tai turnauksesta ilmoittautumistakarajan jälkeen, 
joutuu se maksamaan peruutusmaksun. Peruutusmaksu on kaikissa sarjamuodoissa 
suuruudeltaan vähintään osanottomaksun suuruinen. Sarjamääräyksissä voidaan 
erikseen määrätä myös osanottomaksua korkeampi peruutusmaksu, mikä voi 
kuitenkin olla korkeintaan osanottomaksu kaksinkertaisena.  

  
Peruutusmaksu korvaa yllämainitussa tapauksessa osallistumismaksun. 

  



Sarjajoukkue, joka peruuttaa osallistumisensa sen jälkeen kun turnauksen 
otteluaikataulu on laadittu ja julkaistu katsotaan hävinneeksi kaikissa joukkueelle 
merkityissä otteluissa. 

  
Jos joukkue joutuu luovuttamaan osaturnauksen pelattuaan siinä yhden tai 
useamman ottelun, sovelletaan sääntöjen kohtaa ”ottelun luovuttaminen”. 

  

5.3.  Joukkueiden alkusijoitus (Seeding) 
  

Joukkueiden alkusijoitus turnauksissa määräytyy pääsääntöisesti edellisen 
vastaavan kilpailukauden tai turnauksen perusteella. 

  
Sijoittamattomien joukkueiden (uudet joukkueet, projektijoukkueet ja ulkomaalaiset 
vierailijajoukkueet) alkusijoituksen päättävät sarjavastaavat tapauskohtaisesti. 
Lähtökohtaisesti uudet joukkueet sijoitetaan vanhojen joukkueiden alapuolelle 
sarjavastaavien määräämässä järjestyksessä.   

  
  

5.4.  Sarjapaikasta luopuminen 
  

Joukkue voi luopua saavuttamastaan sarja- tai karsintapaikasta kilpailukausien 
välissä jättämällä ilmoittautumatta seuraavan kilpailukauden sarjoihin tai turnauksiin. 
Kesken kilpailukauden joukkue voi luopua sarjapaikasta ilmoittamalla asiasta 
kirjallisesti sarjavastaaville tai muulle ilmoittautumisia keräävälle taholle. Jos 
peruutusilmoitus tulee ilmoittautumisajankohdan jälkeen, on joukkue velvollinen 
maksamaan peruutusmaksun. 

  
Sarjavastaavat tarjoavat paikkaa toisille joukkueille noudattaen seuraavaa järjestystä: 
paikkaa tarjotaan ensin seuraavaksi parhaiten menestyneelle joukkueelle. Tämän 
joukkueen kieltäytyessä oikeus siirtyy seuraavaksi sijoittuneelle. 

  
Liiton hallitus voi määrätä sarjapaikan käytöstä, jos kaksi edellä mainittua joukkuetta 
on siitä kieltäytynyt. 

  
Sarjavastaavat ilmoittavat vapautuneesta sarja- tai karsintapaikasta joukkueelle heti, 
kun asia on tiedossa. 

  

5.5.  Sarjapaikka ja sarjapaikan siirtäminen 
 

Joukkueen sarjapaikka alkavalle kaudelle perustuu lähtökohtaisesti edellisen 
vastaavan kilpailukauden sijoitukseen. Mikäli joukkue edustaa rekisteröityneenä 
yhdistyksenä toimivaa urheiluseuraa, joukkueen sarjapaikan katsotaan kuuluvaksi 
tälle seuralle. 



 
Joukkueen sarjapaikkaa hallussaan pitävä seura ei voi siirtää sarjapaikkaa toiselle 
seuralle. Sama pätee myös tilanteessa, jossa joukkue ei edusta rekisteröityneenä 
yhdistyksenä toimivaa seuraa. 

  
Sarjapaikka voidaan kuitenkin myöntää kokonaan uudelle joukkueelle, mikäli 
sarjapaikan omannut seura tai joukkue (mikä ei edusta mitään seuraa) on lopettanut 
kokonaan toimintansa ja tilalle perustetun joukkueen pelaajista yli 75% on ollut 
edustettuna sarjapaikan omistaneessa, toimintansa kokonaan lopettaneessa 
joukkueessa. 

  

5.6.  Ottelusta myöhästyminen 
  

Jos joukkue myöhästyy sovitusta peliajan alkamisajankohdasta tai joukkue saapuu 
vajaalukuisena, vastustajajoukkue saa yhden pisteen jokaisesta täydestä minuutista, 
jonka pelin alkaminen viivästyy. Mikäli joukkueen pelaajista vähintään yksi on 
paikalla, hän voi käyttää joukkueen aikalisät kyseiseltä puoliajalta välttääkseen 
pisteiden antamisen vastustajalle. 

  
Jos joukkue ei lainkaan saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai yli 15 minuuttia 
sovitusta alkamisajankohdasta myöhästyneenä, katsotaan pelikentälle ajoissa 
saapunut joukkue voittajaksi lukemin (voittoon tarvittava maalimäärä) - 0. 

  
Yli 15 minuutin myöhästyminen katsotaan ottelun luovuttamiseksi, ellei joukkue tee 
turnausjärjestäjälle selvitystä, josta käy ilmi heidän yrittäneen saapua otteluun. 
Selvitys täytyy tehdä ennen joukkueen seuraavaa ottelua. Turnausjärjestäjä voi 
mahdollisuuksien mukaan tarjota joukkueelle mahdollisuutta pelata ottelu 
myöhempänä ajankohtana, mikäli olosuhteet ja ottelukaavio sen sallivat. 

  
Mikäli joukkue myöhästyy kauden aikana yli 15 minuuttia useammasta kuin yhdestä 
ottelusta, katsotaan ensimmäisen myöhästymisen jälkeiset myöhästymiset ottelun 
luovuttamiseksi. 

  
Mikäli myöhästymiseen tai estymiseen on ollut pakottava syy, voi liiton edustaja 
myöhästyneen tai estyneen joukkueen hakemuksesta määrätä ottelun uudelleen 
pelattavaksi, mikäli sarjamuoto ja otteluaikataulut mahdollistavat uusintaottelun ilman 
kohtuutonta vaivaa muille joukkueille. Hakemus uusintaottelun järjestämisestä tulee 
toimittaa liiton hallitukselle kirjallisesti kolmen seuraavan arkipäivän kuluessa, ja 
järjestely edellyttää vastustajajoukkueen hyväksyntää. 

  
Vajaalukuiseksi käsitetään joukkue, josta ottelun alkamishetkellä on paikalla alle 
säännöissä määrätty pelikentälle vaadittava pelaajamäärä. 

  

5.7.  Ottelun luovuttaminen 
  



Ottelun luovuttaminen tapahtuu kun joukkue saapuu peliin vajaalukuisena, ei 
ollenkaan tai myöhästyy ottelun alusta yli 15 minuuttia ilman pakottavaa syytä. 
Ottelun tarkoituksenmukainen luovuttaminen on vastoin reilun pelin periaatteita sekä 
lajin sääntöjä. 

  
Sarjamääräyksissä on määritelty tarkemmin ottelun luovuttamisen seuraamukset eri 
sarjatasoilla. Jos ottelun luovuttamisesta ei ole kirjattu tarkennuksia 
sarjamääräyksiin, menetellään lähtökohtaisesti siten, että perusteettomasti otteun 
luovuttaneelta joukkueelta evätään mahdollisuus pelata kyseisessä sarjassa 
kyseisellä kilpailukaudella. Joukkue menettää myös saavuttamansa sarjapaikan 
seuraavalle sarjakaudelle ja joukkue tulkitaan seuraavan sarjakauden alussa uudeksi 
joukkueeksi.  

  
  

6.   Joukkuetta koskevat säännöt 
  

6.1.  Osallistumisoikeus 
  

Osallistumisoikeus SM-sarjoihin ja muihin liiton virallisiin kilpailuihin on 
lähtökohtaisesti millä tahansa Suomen Liitokiekkoliiton jäsenistä koostuvalla 
ryhmällä, joka pystyy asettamaan kyseiseen sarjaan sääntöjen mukaisen joukkueen 
ja on kilpailusääntöihin sitoutuen valmis suorittamaan liiton edellyttämät pakolliset 
kilpailutoiminnan maksut. 

  
Ulkomaalaiset joukkueet (jotka kuuluvat jonkin muun maan Liitokiekkoliiton 
alaisuuten ja/tai koostuvat ulkomaalaiseen liittoon kuuluvista pelaajista) voivat liiton 
hallituksen päätöksellä osallistua liiton virallisiin kilpailuihin. 

  
Ulkomaalaiset joukkueet rinnastetaan lähtökohtaisesti kilpailusääntöjen ja 
sarjamääräysten mukaisiin projektijoukkueisiin. 

  
Liiton hallitus tai muu liiton edustaja voi ulkomaalaisen joukkueen pyynnöstä harkita 
sen rinnastamista seurajoukkueeksi, mikäli joukkue on valmis sitoutumaan koko 
kilpailusarjaan. Ulkomaalaiset joukkueet eivät kuitenkaan ikinä osallistu Suomen 
mestaruus -tittelin tavoitteluun. 

  

6.2.  Kansainvälinen edustusoikeus 
  

Suomalaiset joukkueet voivat vapaasti ilmoittautua sellaisiin kansainvälisiin 
kilpailuihin, joihin ei tarvita kansallisen liiton hyväksyntää. Joukkueen on kuitenkin 
tiedotettava liitolle osallistumisestaan kansainvälisten lajiliittojen järjestämiin 
mestaruuskilpailuihin tai -sarjoihin ennen tapahtuman tai sarjan alkamista. 

  



Kaikissa niissä kilpailumuodoissa, missä Suomen Liitokiekkoliitolle on annettu 
valtuudet Suomalaisten joukkueiden osallistumisoikeuden määrittämiseen, on liitto 
velvollinen järjestämään tarvittavia karsintaturnauksia tai -otteluita tai muuten 
selkeästi kertomaan joukkueille missä järjestyksessä suomalaisten joukkueiden 
edustusoikeus määräytyy. 

  
Yksittäisten pelaajien osallistumisoikeudesta kansainvälisiin arvokilpailuihin 
ulkomaisessa seura- tai maajoukkueessa päättää aina kyseisen kilpailun järjestäjä.  

  

6.3.  Seuran tai joukkueen lakkauttaminen 
  

Seuran tai joukkueen toiminnan päättyessä, voi sen tilalle perustettu uusi joukkue 
jatkaa saavuttamallaan sarjapaikalla ainoastaan silloin kun joukkueen pelaajista yli 
75 % on samoja pelaajia, jotka osallistuivat lakkautetun joukkueen kanssa edelliseen 
kilpailutapahtumaan tai kilpailusarjaan. 

  

6.4.  Seurajoukkueet 
  

Joukkue edustaa sarjassa seuraa, jos sen on asettanut urheiluseurana toimiva 
rekisteröitynyt yhdistys. Jos joukkue ei edusta rekisteröitynyttä yhdistystä, katsotaan 
joukkueen edustavan joukkueen nimistä seuraa. Kaikkia liiton virallisiin kilpailuihin 
osallistuvia suomalaisia joukkueita kutsutaan siis näissä säännöissä 
seurajoukkueiksi, ellei joukkue ole erikseen hakenut projektijoukkueen statusta. 

  
Yhtä seuraa voi edustaa yksi tai useampi joukkue. Joukkueen edustama seura tulee 
ilmoittaa sarjailmoittautumisen yhteydessä eikä sitä voi vaihtaa kilpailukauden 
aikana. 

  

6.5.  Projektijoukkueet 
  

Projektijoukkue on usean eri seuran pelaajista koostettu joukkue, jolla on eri tavoite 
ja päämäärä kuin Suomen Mestaruuden voittaminen. Erilaiset projektijoukkueet 
voivat anoa sarjavastaavilta lupaa osallistua kilpailuihin omana joukkueenaan. 
Sarjavastaavat voivat tarvittaessa kuulla muiden samaan sarjaan osallistuvien 
joukkueiden näkemyksiä ennen päätöksentekoa. 

  
Lupa voidaan myöntää sarja, turnaus tai osaturnauskohtaisesti, ja sitä on anottava 
ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin projektijoukkueen pelaajat saavat edustaa 
kyseistä joukkuetta ilman, että se vaikuttaisi pelaajan mahdollisuuksiin osallistua 
muissa kilpailuissa seurajoukkueensa kokoonpanoon. Useammasta turnauksesta 
koostuvassa sarjassa projektijoukkueen kanssa pelaavan pelaajien seura ja joukkue 
määrittyy vasta kun hän osallistuu sarjaan ensimmäisen kerran seurajoukkueen 
kanssa. 



  

6.6.  Pelaajan rekisteröiminen 
  

Pelaaja rekisteröityy sarjassa kilpailukaudeksi siihen seuraan ja joukkueeseen, jossa 
hän pelaa kauden ensimmäisen ottelunsa. Käytännössä rekisteröityminen tapahtuu, 
kun pelaaja on merkattu pelaavaksi pelaajaksi ottelun pöytäkirjan yhteydessä 
olevaan pelaajalistaan. Tämä pätee riippumatta siitä, onko pelaajan nimi esitäytetty 
listalle etukäteen sähköisen kilpailujärjestelmän kautta tehdyn merkinnän johdosta. 

  
Sarjamääräyksissä voidaan asettaa yläraja ja/tai alaraja joukkueeseen kilpailukauden 
aikana rekisteröitävien pelaajien määrälle. 

  
Liiton edustajan harkintaa käyttäen rekisteröityneiden pelaajien määrää koskeviin 
rajoituksiin voidaan myöntää joukkueille poikkeuksia esimerkiksi loukkaantumisen tai 
muun pätevän syyn takia. Lupaa poikkeuksiin tulee aina anoa kirjallisesti 
sarjavastaavilta tai muulta sarjamääräyksissä määrätyltä liiton edustajalta. 
Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti. 
 

6.7.  Pelaajalistat 
  

Joukkueessa pelaavien pelaajien nimet ja pelinumerot (pelaajalista) on oltava kunkin 
ottelun toimitsijalla viimeistään viisi (5) minuuttia ennen ottelun alkua. Pelaajalista 
toimitetaan ensisijaisesti ottelupöytäkirjan yhteydessä olevalla kaavakkeella. 
Sähköisesti toimitettu listaus tulee toimittaa ennen ottelupöytäkirjan tulostusta. 
Joukkueen kapteenin tulee tarkistan pelaajalista viimeistään viisi (5) minuuttia ennen 
ottelun alkua. Sähköisesti toimitettuun pelaajalistaan tehtävät muutokset voidaan 
merkitä käsin. Kaavakkeen puuttuessa lista tulee toimittaa vapaamuotoisena. 

  
Joukkueen kapteeni on vastuussa listan sisällöstä ja sen toimittamisesta ajallaan. 
Mikäli pelaajalistaa ei ole toimitettu aikarajaan mennessä, tulee joukkuetta 
huomauttaa asiasta. Mikäli huomautuksen jälkeen pelaajalistaa ei toimiteta 
välittömästi toimitsijoille tai mikäli ottelun aloitus viivästyy myöhästyneen pelaajalistan 
takia voi toimitsija määrätä joukkueen aikalisän käytettäväksi pelaajalistan 
viimeistelyä varten. Seura on vastuussa siitä, että listalle lisätyt pelaajat ovat liiton 
jäseniä ja heillä on voimassa oleva kilpailulisenssi. 

  

6.8.  Peliasut 
  

Liiton virallisissa kilpailuissa joukkueiden pelipaitojen on oltava numeroidut ja 
yhtenäiset eli pelipaitojen tulee olla keskenään perussävyltään samanlaiset. 
Pelaajien pelinumeroiden on erotuttava selkeästi ja niiden on oltava kokonaislukuja 
väliltä 0 – 99. Kaksi saman joukkueen pelaajaa ei saa käyttää samaa numeroa. 
Peliasun on oltava hyvän tavan mukainen ja yhtenäinen jalkineita lukuun ottamatta. 



Mikäli joukkueen peliasut eivät ole edellä kuvattujen sääntöjen mukaiset, voi liiton 
edustaja huomauttaa joukkuetta asiasta. Mikäli joukkue ei huomautuksen jälkeen 
välittömästi ryhdy asiaa korjaaviin toimenpiteisiin, voi liiton hallitus määrätä 
joukkueelle 80 euron suuruisen sakon. Joukkue on myös velvollinen järjestämään 
yhden henkilön toimitsijoiden avuksi kertomaan pelinumeroista niin pitkään kuin se 
on tarpeellista.  

  
Liiton edustaja voi tarvittaessa määrätä tarkempia määräyksiä peliasujen suhteen 
esimerkiksi otteluita televisioitaessa. 

  
Mikäli vastakkain pelaavien joukkueiden peliasut (esimerkiksi pelipaidat) ovat 
sekoitettavissa toisiinsa, kotijoukkueella (otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue on 
kotijoukkue) on oikeus vaatia vierasjoukkuetta vaihtamaan asut selvemmin erottuviin. 

 
 

7.   Pelaajaa ja muita joukkueen toimihenkilöitä koskevat säännöt 
  

7.1.  Pelaajalisenssi 
  

Kaikkien liiton virallisiin kilpailuihin osallistuvien pelaajien ja joukkueen muiden 
toimihenkilöiden, kuten valmentajien tulee olla liiton jäseniä. Kaikilla liiton virallisiin 
SM-sarjoihin ja sekä muihin kilpailusarjoihin osallistuvilla pelaajilla tulee olla 
voimassa ultimaten kilpailulisenssi. Kilpailulisenssi sitouttaa pelaajan noudattamaan 
liiton kilpailu- ja pelisääntöjä sekä sarjamääräyksiä. Myös ulkomaalaisen pelaajan 
tulee olla Suomen Liitokiekkoliiton jäsen ja hankkia kilpailulisenssi saadakseen 
oikeuden osallistua liiton virallisiin kilpailuihin Suomalaisen seurajoukkueen 
pelaajana. 

  
Sarjamääräyksissä tai tapahtumainfossa voidaan määritellä erikseen ne kilpailut, 
joissa jäsenmaksua tai kilpailulisenssiä ei tarvita. Näissä kilpailuissa joukkueet ja 
niissä pelaavat pelaajat sitoutuvat noudattamaan Suomen kilpailu- ja pelisääntöjä 
sekä sarjamääräyksiä maksamalla joukkueelle erikseen osoitetun joukkuemaksun. 

  
Liiton myöntämä ultimaten kilpailulisenssi ei sisällä vakuutusturvaa. Liiton kautta on 
saatavilla lajikohtainen vakuutus, jonka voi hankkia lisenssin yhteydessä. Liitto 
suosittelee pelaajia, jotka eivät hanki vakuutusturvaa liiton kautta, tarkistamaan, että 
heidän oma vakuutuksensa on voimassa ultimaten kilpaurheilussa. 

  
Ulkomaalaisessa vierailijajoukkueessa pelaavien ulkomaalaisten pelaajien ei tarvitse 
maksaa liiton jäsen- ja lisenssimaksuja. Ulkomaalaiset joukkueet ja niissä pelaavat 
pelaajat sitoutuvat noudattamaan Suomen kilpailu- ja pelisääntöjä sekä 
sarjamääräyksiä maksamalla joukkueelle erikseen osoitetun joukkuemaksun. Mikäli 
suomalainen pelaaja asuu ulkomailla ja pelaa vakituisesti ulkomaalaisessa 
joukkueessa, katsotaan hänet ulkomaaalaiseksi pelaajaksi, eikä hänen tarvitse 



maksaa liiton jäsen- tai lisenssimaksua. Mikäli vakituisesti suomalaisessa 
joukkueessa pelaava ja / tai Suomessa asuva pelaaja haluaa yksittäisessä liiton 
kilpailussa tai sarjassa edustaa ulkomaalaista joukkuetta, tulee hänen kuitenkin 
tällöin suorittaa liiton jäsen- ja lisenssimaksut. 

  
Pelikelvoton pelaaja on pelaaja, joka ei ole ennen ensimmäistä otteluaan maksanut 
kilpailutapahtumassa vaadittua liiton jäsen- tai lisenssimaksua. 

  
Seuraamukset pelikelvottoman pelaajan peluuttamisesta: 
Kun rikkomus huomataan, tulee tästä huomauttaa pelaajaa välittömästi. Mikäli 
maksuja ei suoriteta heti huomautuksen jälkeen, voi liiton edustaja langettaa pelaajan 
edustamalle joukkueelle 80 euron sakon. Pelaaja on kilpailukiellossa, kunnes 
pelaajan jäsen- ja lisenssimaksu sekä mahdollinen sakko on maksettu. 

  

7.2.  Edustusoikeus 
  

Liiton järjestämissä sarjoissa pelaaja voi tietyn kilpailukauden aikana vapaasti 
osallistua kaikkiin niihin sarjoihin, joissa on oikeutettu ikänsä ja sukupuolensa 
puolesta pelaamaan. Avoimessa sarjassa voivat pelata kaikki vähintään 12-vuotiaat 
pelaajat ikään ja sukupuoleen katsomatta. Myös naisten sarjan alaikäraja on 12 
vuotta. 

  
Pelaaja voi pääsääntöisesti edustaa vain yhtä joukkuetta kussakin sarjassa yhden 
sarjakauden aikana. Pelatessaan kahdessa tai useammassa eri sarjassa voi pelaaja 
kuitenkin edustaa niissä eri joukkueita. Siirroista samassa sarjassa pelaavien 
joukkueiden välillä määrätään kappaleessa Pelaajasiirrot. 

  
Nuorten ja mastersien sarjoissa noudatetaan World Flying Disc Federationin (WFDF) 
ikärajasääntöjä siten, että nuorilla huomioidaan osallistumisen yläikärajat ja 
masterseilla alaikärajat.  

  
Pelaajat voivat vapaasti osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Osallistumisoikeudesta 
kansainvälisiin arvokilpailuihin ulkomaisessa seura- tai maajoukkueessa päättää aina 
kyseisen maan liitokiekkoliitto sekä tarvittaessa WFDF tai EUF. 

  

7.3.  Henkilökohtainen varustus 
  

Pelaajalla saa olla joukkueen peliasun lisäksi sellaisia vaatteita, varusteita ja 
asusteita jotka suojelevat pelaajaa loukkaantumiselta tai sääolosuhteilta (kylmyys, 
auringonpaiste). Nämä varusteet eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, joista aiheutuu 
vaaraa tai loukkaantumisriskiä toisille pelaajille. 

  
Pelaajan käyttämät korut, kellot ja muut mahdolliset loukkaantumisriskiä aiheuttavat 
varusteet tulee peittää tai suojata siten, että niistä ei aiheudu vaaraa muille pelaajille. 

  



8.   Pelaajasiirrot 
  

8.1.  Pelaajasiirrot kilpailukauden vaihtuessa 
  

Pelaaja saa siirtyä vapaasti kilpailukausien vaihtuessa seurasta ja/tai joukkueesta 
toiseen. Pelaajan uusi seura tai joukkue on vastuussa pelaajasiirron ilmoittamisesta. 
Pelaajasiirto ilmoitetaan merkitsemällä pelaaja ottelupöytäkirjan yhteydessä olevaan 
pelaajalistaan pelaavaksi pelaajaksi siinä uuden kilpailukauden ottelussa, joka on 
pelaajan ensimmäinen uudessa joukkueessa. Pelaajan katsotaan tämän jälkeen 
edustavan uutta seuraa ja joukkuetta riippumatta siitä, pelasiko tämä ottelussa 
yhtään pistettä. 

  

8.2.  Pelaajasiirrot kilpailukauden aikana 
  

Pelaajasiirroksi kilpailukauden aikana katsotaan kaikki sellaiset siirtotilanteet, missä 
pelaaja vaihtaa edustamaansa seuraa tai joukkuetta saman sarjan sisällä sen 
jälkeen, kun hän on ollut kyseisen sarjakauden aikana merkittynä pelaajaksi toisessa 
joukkueessa vähintään yhden ottelun pöytäkirjaan, vaikka hän ei olisi pelannut 
kyseisessä ottelussa yhtään pistettä. 

  
Jos pelaaja haluaa kesken kilpailukauden vaihtaa seuraa tai joukkuetta, tulee siitä 
tehdä aina kirjallinen hakemus sarjamääräyksissä ilmoitetulle liiton edustajalle. Jos 
liiton edustajaa ei ole kyseisen sarjan osalta määritetty, hakemus osoitetaan liiton 
hallitukselle. Hakemus tulee tehdä viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen pelaajan 
uuden joukkueen seuraavaa ottelua. Siirron hyväksyntä / hylkäys tulee ilmoittaa 
pelaajan uudelle joukkueelle viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen joukkueen 
seuraavan ottelun alkua.  
 
Sarjamääräyksissä voidaan tarkentaa pelaajasiirtoihin liittyviä määräyksiä 
sarjakohtaisesti.  

  

8.3.  Vapaat pelaajat 
  

Pelaajia, jotka eivät ole pelattavassa sarjassa kuuluneet minkään joukkueen 
kokoonpanoon kyseisen kilpailukauden aikana, voidaan vapaasti lisätä minkä 
tahansa sarjassa pelaavan joukkueen kokoonpanoon. Sarjamääräyksissä voidaan 
määrittää erikseen sarjakohtainen takaraja uusien pelaajien lisäämiselle. 

  
  
  
  
   



SARJAMÄÄRÄYKSET 
  
  

1.   Johdanto 
  

Näissä sarjamääräyksissä määritellään tarkemmin sarjakohtaiset säännöt ja 
määräykset. Sarjamääräykset on kirjoitettu erikseen eri sarjamuodoille. Kaikissa 
samaan sarjaan kuuluvissa liiton kilpailutapahtumissa noudatetaan kauden aikana 
yhtä yhteistä sarjamääräystä. Mikäli järjestettäviin kilpailuihin ei ole kirjoitettu omaa 
sarjamääräystä, noudatetaan sitä sarjamääräystä, mikä parhaiten vastaa kyseistä 
kilpailumuotoa.  

  
  

2.   Sarjamääräysten muuttaminen 
  

Liiton kilpailusääntöjen sarjamääräyksiä voidaan muuttaa kilpailukausien välissä liiton 
alaisen seuran tai joukkueen tai liiton sarjavastaavan tai hallituksen aloitteesta. 
Sääntömuutokset käsittelee ja hyväksyy liiton hallitus tai liiton valtuuttama muu taho 
kuten juniorihallitus tai turnausjärjestäjä. 

  
  
  
 
  

  



NAISTEN JA AVOIMEN SM-SARJOJEN 
SARJAMÄÄRÄYKSET KESÄKAUDELLE 2020 
  
Nämä sarjamääräykset koskevat: Naisten ja avoimen kesällä pelattavia SM-sarjoja 
  
Sarjamääräykset ovat voimassa: 20.6.2020 alkaen 
  
Sarjamääräysten muuttaminen: Liiton hallitus voi päätöksellään muuttaa näitä naisten ja 
avoimen SM-sarjan sarjamääräyksiä kilpailukausien välissä. Joukkueen, seuran tai muun 
liiton organisaation ulkopuolisen tahon esitys sarjamääräysten muuttamisesta on tehtävä 
liiton hallitukselle kirjallisesti viimeistään kesäkautta edeltävän maaliskuun aikana.  
  
HUOM! Round Robin muotoinen sarja on päätetty pelata koronatilanteen vuoksi. Näin 
pystymme rajoittamaan tarpeetonta kohtaamista ja sarja mahdollistaa myös tarvittaessa 
otteluiden siirron, ilman formaatin muuttamista.  
 

1. Yleistä 
  

Sarjamuoto: Kesällä Suomen mestaruus naisten ja avoimen sarjoissa ratkotaan naisten 
ja avoimen SM-sarjana, missä kaikki ottelut pelataan omina ottelutapahtumina. 
Runkosarjan sarjakaaviona käytetään Round Robinia, eli kaikki joukkueet kohtaavat 
toisensa vähintään kerran. Finaaliottelut pelataan erikseen omassa finaalitapahtumassa. 
  
Sarjan minimijoukkuemäärä: 3 joukkuetta 
 
Kenttä: Kesällä SM-sarjan kentäksi voidaan hyväksyä myös kenttä, joka on vähintään 
90 metriä pitkä ja 34 metriä leveä. Maalialueen tulee olla vähintään 16 metriä syvä.  
  
Pelialusta: nurmi tai keinonurmi. 

  
  

2. Pelisäännöt 
  

Otteluissa noudatetaan World Flying Disc Federationin (WFDF) julkaisemia ja liiton 
hyväksymiä Ultimaten pelisääntöjen uusinta versiota. Mikäli näissä sarjamääräyksissä 
on poikkeavuuksia WFDF:n julkaisemiin sääntöihin, noudatetaan ensisijaisesti näitä 
sarjamääräyksiä. 

  
  

3. Piste- ja aikarajat 
  



Minimipelaajamäärä ottelussa: 7 pelaajaa (naisten sarjassa myös 5 vs 5 ottelut 
mahdollisia) 
Maksimipelaajamäärä ottelussa: 23 pelaajaa + 1 valmentaja tai muu toimihenkilö, eli 24 
henkilöä (jotta pysymme ottelussa alle 50 henkilön kokoontumisrajasuosituksessa)  
Pysäytyslaskenta: 10 sekuntia 
Voittamiseen tarvittava maalimäärä: 15 maalia. 
Ottelun aikakatto: 75 minuuttia. 
Puoliaika alkaa kun ensimmäinen joukkue tekee kahdeksannen (8) maalin ja kestää 5 
minuuttia. 
Puoliaikakatto: 45 minuuttia. 
Aikalisät: 2 aikalisää per joukkue pelijaksoa kohden. Aikalisä kestää 75 sekuntia. 
(HUOM! Aikalisä muuttunut 2 minuutista WFDF:n sääntöjen mukaiseksi 75 sekunniksi)  
Pisteiden välinen aika: Hyökkäävän joukkue valmiina 60 sekunnissa. Puolustava joukkue 
valmiina 75 sekunnissa. 
                      
Liiton hallitus, sarjavastaavat tai turnausjärjestäjä voivat tehdä piste- ja aikarajoihin 
tarvittaessa tehdä turnauskohtaisia poikkeuksia, mikäli esimerkiksi koronaviruksesta 
johtuvat poikkeusolot näin vaativat. Muutokset tulee tehdä käytettävissä olevan 
kenttäajan puitteissa. 

  
  

4. Ottelun kesto 
  

Joukkue joka ensin saavuttaa ottelussa voittamiseen tarvittavan maalimäärän, voittaa 
ottelun. 
  
Jos kumpikaan joukkueista ei saavuta voittamiseen tarvittavaa maalimäärää ja ottelun 
aikakatto täyttyy kesken pisteen, pelataan käynnissä oleva piste loppuun. Tämän jälkeen 
johtavan joukkueen maalimäärään lisätään yksi (1) maali, mikä määrittää uuden ottelun 
pistekaton. Tämä maalimäärä ei kuitenkaan koskaan voi olla suurempi kuin ottelun 
voittamiseen alunperin tarvittu maalimäärä. Tämän jälkeen peli jatkuu, ja ensimmäisenä 
uuden pistekaton saavuttanut joukkue voittaa ottelun. 
  
Jos kumpikaan joukkueista ei saavuta puoliajan alkamiseen edellytettävää maalimäärää 
ja ottelun puoliaikakatto täyttyy kesken pisteen, niin piste pelataan loppuun. Tämän 
jälkeen johtavan joukkueen maalimäärään lisätään yksi (1) maali, mikä määrittää uuden 
puoliajan pistekaton. Tämä maalimäärä ei kuitenkaan koskaan voi olla suurempi kuin 
alkuperäinen puoliajan pistekatto. Ottelu jatkuu, ja puoliaika pidetään kun ensimmäinen 
joukkue saavuttaa uuden puoliaikaan edellytettävän maalimäärän. 
  
Pelikello ei pysähdy aikalisien tai puoliaikojen ajaksi. Seuraava piste alkaa välittömästi 
maalin jälkeen. 
  
Jos otteluaikataulut uhkaavat venyä yllättäen yli kentän aikavarauksen esim. 
keskeytyneiden otteluiden tai otteluiden venymisen takia, tulee kilpailutapahtuman 
järjestäjätahon tarvittaessa sopia lyhennetystä peliajasta yhdessä asianomaisten 



joukkueiden sekä turnausjärjestäjän kanssa. Järjestelyyn tulee mahdollisuuksien 
mukaan hakea hyväksyntä myös sarjavastaavilta tai muulta liiton edustajalta. 
Poikkeusjärjestelystä tulee tällöin tehdä merkintä ottelupöytäkirjaan, ja sarjavastaavia 
tulee informoida heti ottelun päätyttyä. 

  
  

5. Ottelukaaviot eri joukkuemäärille 
  

Joukkueiden	
määrä

Formaatti Pelejä	per	
joukkue

Pelejä	per	
sarja

Tarvittava	
pelipäivien	määrä	
yhdellä	kentällä

4
2	x	RoundRobin	+	
suoraan	sijoituspelit	RR	
tulosten	perusteella

7 14 3	pelipäivää	yhdellä	
kentällä

5
2	x	RoundRobin	+	
sijoituspelit	sijoituspelit	
RR	tulosten	perusteella

8	tai	9 22 4	pelipäivää	yhdellä	
kentällä

6
*RoundRobin,	minkä	
jälkeen	jatkopelit,	semit	
ja	finaalit

7	-	8	 22 4	pelipäivää	yhdellä	
kentällä

7

*RoundRobin	
*Ylemmät	semit	ja	
sijoituspelit
*Roundrobin	sijat	5	-	7

8 28
5	pelipäivää	yhdellä	

kentällä

8

*Round	Robin
*ylemmät	semit
*finaalit	/	sijoitusottelut
**	sijoitusottelut		5	/	6	ja	7	
/	8	pelataan	ilman	semejä,	
suoraan	RR	tulosten	
perusteella

8	tai	9 34 6	pelipäivää	yhdellä	
kentällä

9

*RoundRobin
*Ylemmät	semit
*finaalit	
**	sijoitusotteluita	5	-	9	ei	
pelata.	Sijat	määräytyvät	
suoraan	RR	-sarjan	
tulosten	mukaan.

8	-	10 40 6	pelipäivää	yhdellä	
kentällä

 
*Taulukon mukaisia kaavioita tai otteluiden pelijärjestystä voidaan muuttaa, mikäli 
korona-epidemian takia voimassa olevat turvallisuusrajoitukset näin edellyttävät.  

  
 



6. Joukkueiden alkusijoitus (Seeding) 
  

Joukkueiden alkusijoitus turnauksissa määräytyy edellisen vastaavan kilpailukauden 
perusteella. Uudet joukkueet sijoitetaan vanhojen joukkueiden alapuolelle 
sarjavastaavien määräämässä järjestyksessä. 

  

7. Ottelun luovuttaminen 
  

Jos joukkue luovuttaa pelattavan SM-turnauksen aikana ottelun, joukkue suljetaan 
sarjasta. Sarjasta suljetun joukkueen katsotaan jääneen runkosarjan viimeiseksi. 

  

8. Ottelun siirtäminen koronaviruksen aiheuttamasta syystä 
  

Jos joukkue on estynyt pelaamaan sille aikataulutetun ottelun koronaviruksesta 
johtuvasta syystä, voi joukkue hakea sarjavastaavilta lupaa ottelun siirtoon. Tällöin 
korvaava ajankohta ottelulle pyritään löytämään yhteisymmärryksessä 
vastustajajoukkueen kanssa ja vallitsevat olosuhteet huomioiden.  

 
Koronaviruksen aiheuttamia esteitä voivat olla muun muassa:  
• Joukkueen pelaajista yli 25 % on koronaviruksen takia karanteenissa 
• Joukkueen pelaajista yli 25 % kärsii flunssan oireista 
• Joukkue on estynyt osin tai kokonaan matkustamaan ottelupaikalle 

koronaviruksesta johtuvista matkustusrajoituksista johtuen.  
• Jokin muu syy, mikä voidaan todentaa koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan 

aiheuttamaksi. 
  

9. Sarjan keskeytyminen koronaviruksen aiheuttamasta syystä 
 

Jos sarja joudutaan koronaviruksen takia keskeyttämään ennen kuin kaikki pelit on 
pelattu, jää sarjan sen hetkinen tilanne voimaan SM-sarjan lopputuloksena. Kesken 
jääneestä sarjasta ei jaeta mestaruuksia tai mitaleja.   

 
 

10. Pelaajan rekisteröiminen 
  

Seuraavat ylärajat ovat voimassa, jos ennen kilpailukauden alkua ei toisin ilmoiteta. 
 
Kesäkausi 2020: Pöytäkirjaan merkittävä pelaajamäärä voi olla korkeintaan 23 pelaajaa 
ja 1 valmentaja tai muu toimihenkilö per ottelu. Myös joku pelaajista voi toimia 



valmentajana, mutta ottelussa pöytäkirjaan merkittyjen paikalla olevien pelaajien määrä 
ei voi kuitenkaan ylittää 23 pelaajan rajaa, vaikka joku pelaajista toimisi myös 
valmentajana.  

 

11. Pelaajasiirrot ja -lainat 
  

Koko SM-sarja katsotaan yhdeksi sarjaksi, vaikka se pelattaisiin useampana 
viikonloppuna. Näin lähtökohtana on, että joukkue pelaa samassa sarjassa koko 
turnauksen samalla kokoonpanolla. Tämä koskee myös finaalitapahtumaa. Pelaajat 
voivat kuitenkin eri sarjoissa edustaa eri seuroja / joukkueita. Pelaajasiirrot ovat 
mahdollisia silloin kun pelaaja mm. kesken kauden muuttaa asumaan toiselle 
paikkakunnalle. 

 
 

Seurojen väliset pelaajasiirrot: 
• Mikäli pelaaja haluaa kesken pelattavan sarjan siirtyä toiseen seuraan, 

vastaanottavan seuran tulee tehdä pelaajasiirrosta sähköpostitse hakemus 
sarjavastaavalle viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen joukkueen seuraavan 
ottelun alkua.  

• Sarjavastaavan tulee hyväksyä siirto viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen 
turnauksen alkua. 

• Sarjakausi katsotaan alkaneeksi, kun sarjan ensimmäinen ottelu on pelattu, vaikka 
siirtoa hakeva pelaaja ei olisikaan vielä pelannut itse yhtään ottelua. 

  
  
Pelaajalainat seurojen välillä:  

• Mikäli seuraa edustaa vähintään yksi joukkue SM-turnauksessa, voi seura lainata 
seuraa edustavia pelaajia toiselle seuralle. 

• Lainatut pelaajat tulee ilmoittaa kirjallisesti sarjavastaavalle neljä (4) vuorokautta 
ennen ottelun alkua. 

• Sarjavastaavan tulee hyväksyä lainapelaajan pelaaminen viimeistään kaksi (2) 
vuorokautta ennen ottelun alkua. 

• Joukkue voi vastaanottaa korkeintaan kaksi lainapelaajaa yhtä sarjaottelua 
kohden. 

• Sarjakausi katsotaan alkaneeksi, kun sarjan ensimmäinen ottelu on pelattu, vaikka 
pelaajalainaa hakeva seura ei olisikaan vielä pelannut itse yhtään ottelua. 

• Pelaajalainasääntö ei ole sovellettavissa samaa seuraa samassa sarjassa 
edustavien joukkueiden välillä. 

  
  
Finaaliottelua koskevat pelaajasiirrot 
• Finaalipelin katsotaan olevan osa samaa sarjakokonaisuutta aikaisemmin pelatun 

SM-sarjan otteluiden kanssa. 
• Finaalitapahtumassa joukkueiden väliset pelaajasiirrot eivät ole sallittuja. 



• Finaalitapahtumassa voivat pelata vain sellaiset pelaajat, jotka ovat pelanneet 
joukkueen kokoonpanossa aikaisemmin kyseisen sarjakauden aikana. Esimerkiksi 
pelaajaa joka on ollut henkilökohtaisista syistä estynyt osallistumaan SM-sarjan 
aikaisempiin otteluihin, ei voi lisätä pelaajaksi finaaliotteluun. 

 
 

12. Naisten SM-sarjaa koskevat poikkeussäännöt kesällä 2020 
 
Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen takia naisten sarjassa on päätetty kesän 
2020 osalta seuraavaa. Päätös on tehdty yhdessä sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden 
kanssa. 
 
1. Naisten SM-sarjassa pelataan Rond Robin muotoinen turnaus kumpanakin 

peliviikonloppuna. Jokaisesta voitosta joukkue saa yhden pisteen. Kahden 
turnausviikonlopun jälkeen kaksi eniten pisteitä saanutta joukkuetta saavat paikan 
finaaliottelussa.  
 
Tasatilanteessa finaalipaikan saavat joukkueet muodostuvat seuraavasti:  

• Keskinäisten otteluiden voitot; jos useampi kuin kaksi joukkuetta on 
tasapisteissä, käytetään keskinäisten otteluiden voittoprosenttia. 

• Keskinäisten otteluiden maaliero 
• Kaikkien otteluiden maaliero 
• Keskinäisissä otteluissa tehtyjen maalien keskiarvo 
• Mikäli joukkueiden järjestystä ei voida edellä mainituilla tavoilla ratkaista, 

määrätään joukkueiden keskinäinen järjestys liiton edustajan (ensisijaisesti 
sarjavastaava tai hallituksen jäsen) valvonnassa suoritettavalla arvonnalla. 

 
2. SM-sarjan toiseen viikonloppuun voi ilmoittautua myös 5 vs 5 toiveella, mikäli 

joukkueessa ei ole tarpeeksi pelaajia pelaamaan 7 vs 7. Jos vain 1 - 3 joukkuetta 
ilmoittautuu pelaamaan toisena viikonloppuna 7 vs 7, niin kaikki toisen 
turnausviikonlopun ottelut pelataan 5 vs 5. 
 

3. Toiseen turnausviikonloppuun voi ilmoittautua mukaan uusia joukkueita. Joukkue 
katsotaan uudeksi joukkueeksi, jos joukkueen pelaajista <50% on kirjattu kyseisen 
joukkueen kokoonpanoon ensimmäisenä turnausviikonloppuna.  
  

4. Koska toinen turnausviikkonloppu saatetaan pelata 5 vs 5 peleinä, naisten sarjassa 
ei pelata pronssiottelua. Sarjassa kolmannelle sijalle päätyy kolmanneksi eniten 
pisteitä kerännyt joukkue.   



KURINPITOSÄÄNNÖT 
  
  

Nämä kurinpitosäännöt ovat SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO RY:n (SLKL, jäljempänä 
Liitto) vahvistamat ultimaten kurinpitosäännöt, jotka koskevat kaikkea liiton liiton alaista 
valmennus, harjoittelu ja kilpailutoimintaa, ellei näissä tai muissa liiton virallisissa 
säännöissä erikseen toisin mainita. 

  
 

1. Kurinpitosääntöjen alaisuuteen kuuluvat henkilöt ja yhteisöt 
  

Liiton kurinpitomääräysten alaisia ovat: 
• Liiton jäsenet 
• Jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, 

toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt 
• Ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä 

määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin 
• Ne henkilöt, jotka osallistuvat joukkuemaksun maksaneen joukkueen mukana liiton 

virallisiin kilpailuihin 
• Voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt 

  
  

2. Rikkomuksen laatu 
  

Rangaistus voidaan langettaa seuraavista rikkomuksista: 
• Liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksien rikkominen 
• Liiton toimijoiden tai liiton toimintaan osallistuvien henkilöiden tai yhteisöjen 

tahallinen harhaan johtaminen 
• Epäurheilijamaisesta käytöksestä 
• Liiton kilpailutoiminnan yhteydessä tapahtuvasta tahallisesta fyysisestä väkivallasta 
• Antidopingsäännöstön määrittämistä dopingrikkomuksista 
• Sopupelin sopimisesta tai sen ehdottamisesta 
• Omaan kilpailutapahtumaan kohdistuneesta vedonlyönnistä 

  
  

3. Sääntörikkomukset 
  

Sarjan tai kilpailutapahtuman aikana todetusta sääntörikkomuksesta tulee ilmoittaa 
välittömästi kilpailun järjestäjälle tai liiton edustajalle. 

  



Kilpailutapahtuman aikana sääntörikkomuksesta ilmoitetaan liiton edustajalle tai 
turnausjärjestäjälle. 

  
Kilpailutapahtuman jälkeen ilmoitus sääntörikkomuksesta tehdään kirjallisena liiton 
hallitukselle.  

  
  

4. Valitusmenettely 
  

Tilanteessa, missä seura tai joukkue kokee tulleensä ottelun tai kilpailutapahtuman 
yhteydessä väärinkohdelluksi tavalla, joka on vaikuttanut jonkin ottelun lopputulokseen, 
on heillä oikeus esittää vastalause liiton hallitukselle. Esimerkkitilanteita ovat esimerkiksi 
kilpailusääntöjen tulkintaa koskevat erimielisyydet, ottelun pöytäkirjaan tehdyt 
merkintävirheet sekä puutteelliset ottelu- tai turnausjärjestelyt sikäli kun ne vaikeuttavat 
epätasaisesti joukkueiden kilpailuedellytyksiin. 
  
Joukkueen kapteenin tulee tehdä ottelun toimitsijoiden vahvistama merkintä 
mahdollisesta vastalauseesta ottelupöytäkirjaan heti ottelun päätyttyä. 
  
Kirjallinen vastalause on toimitettava joukkueen kapteenin allekirjoittamana kolmen 
päivän kuluessa valituksen aiheena olevasta ottelusta ja mukaan on liitettävä Liiton 
vahvistama vastalausemaksu 100 €. Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. 
Valitustekstissä tulee perustella, millä tavoin ottelun joukkueen ottelusuoritus häiriintyi 
vastajoukkueeseen verrattuna epäreilulla tavalla. 
  
Turnauksesta ja valituksen aiheesta riippuen liiton hallitus tai liiton juniorijaoston hallitus 
päättää vastalauseen hyväksynnästä tai hylkäämisestä kuultuaan ensin 
kurinpitolautakunnan näkemyksen. Myös asianomaisia pelaajia ja/tai joukkueiden 
edustajia voidaan kuulla tilanteen niin vaatiessa. 
  
Päätöksestä ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä liitto ilmoittaa asianosaisille. 

  
  

5. Rangaistuslajit 
  

1.  varoitus 
2.  sakko 
3.  kilpailu-, tai toimitsemiskielto 

  
  

6. Rankaisuoikeus 
  



Rankaisuvaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton 
hallitus tai liiton hallituksen valtuuttama liiton juniorihallitus. Liiton hallituksen tulee kuulla 
ennen päätöstään liiton kurinpitolautakuntaa.  
 

7. Ilmoitus rikkomuksesta 
 
Liiton toimintaan osallistunut henkilö tai organisaatio voi tehdä ilmoituksen rikkomuksesta 
liiton kurinpitolautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti viikon kuluessa 
rikkomuksesta tai siitä kun rikkomus on havaittu. 
  
Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset 
käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 

  
  

8. Asianosaisen kuuleminen 
  

Asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian 
ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa. Myös kurinpitomenettelyn kohteena 
olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Kirjallinen vastine on 
toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä. 
 
Asianomaisten kuulemisesta vastaa ensisijaisesti liiton kurinpitolautakunta.  
  
Kurinipitolautakunta voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn 
väliaikaiseen  peli-, kilpailu- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty. 
  
Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua 
asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. 
  
Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu 
ainoastaan asianosaisten tiedoksi. 

  
  

9. Päätös rangaistuksesta 
  

Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös 
todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. 
  
Päätökseen on liitettävä valitusmahdollisuus ja ohjeet valituksen tekoon. 
  
Päätös on julkinen, ellei erityisen paina syy sitä estä. 

  



  

10. Valitusmenettely   
  

Tilanteessa, missä rangaistuksen saanut organisaatio tai henkilö kokee tulleensa 
väärinkohdelluksi on heillä oikeus esittää valitus liiton kurinpitolautakunnalle. 
  
Kirjallinen vastalause on toimitettava kurinpitolautakunnalle seitsemän (7) vuorkauden 
kuluessa tapahtuneesta tai siitä kun tapahtuma on käynyt ilmi. Mukaan on liitettävä Liiton 
vahvistama vastalausemaksu 100 €. Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. 
 
Kurinpitolautakunnan tulee käsitellä vastalause ja toimittaa oma näkemyksensä liiton 
hallitukselle. Liiton hallitus tekee lopullisen päätöksen vastalauseen hyväksymisestä.  

  
  

11. Rangaistusluettelo 
  

Liiton hallitus pitää luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä 
niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 
  
Luettelo annetuista rangaistuksista palvelee paitsi jäsenistöä, myös liiton kurinpitoelimiä, 
jotka muovaavat lajin kurinpidon oikeuskäytäntöä.  

  
  

12. Rangaistuksen täytäntöönpano 
  

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin urheilun 
oikeusturvalautakunnalle. Kurinpitolautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen 
täytäntöönpanon keskeytettäväksi valituksen käsittelyn ajaksi.  

  
 

13. Rangaistuksen raukeaminen 
  

Kurinpitolautakunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, 
jos kilpailu, peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) 
vuotta. 
  
Kurinpitoelimelle on syytä antaa mahdollisuus myös ”armahtaa” rangaistus tämän 
kärsittyä tietyn määrän rangaistustaan. Kurinpitoelimen tulee kuitenkin ottaa huomioon  
muussa säännöstössä olevat mahdolliset rajoitteet armahdusoikeuden   käytölle (esim 
antidopingsäännöstö).  


