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Nämä sarjamääräykset koskevat: Suomen liitokiekkoliitto ry:n (SLKL) talvikauden
mixed-SM-sarjaa

Sarjamääräykset ovat voimassa: 17.10.2021 alkaen.

Sarjamääräysten muuttaminen: 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 sarjavastaavat tai turnausjärjestäjä. Joukkueen, seuran tai muun
liiton organisaation ulkopuolisen tahon esitys sarjamääräysten muuttamisesta on tehtävä
liiton hallitukselle kirjallisesti viimeistään talvikautta edeltävän syyskuun aikana. Päätös
sarjamääräysten muuttamista on tehtävä ennen sarjaan ilmoittautumisen päättymistä.

1. Yleistä

Talvikaudella mixedin SM-sarja pelataan kahden turnausviikonlopun sarjana.
Pronssiottelu ja finaali pelataan toisena turnausviikonloppuna.

Joukkueen on mahdollista ilmoittautua vain toiseen turnausviikonloppuun, mutta vain
koko sarjaan ilmoittautuneet joukkueet voivat päästä pelaamaan Suomen
mestaruudesta.

Kenttä

Talvella kenttä on 40 metriä pitkä ja 20 metriä leveä ja maalialueen syvyys on noin 7
metriä. Maalialue voi maksimissaan olla 8 metriä syvä, jos tämä esimerkiksi on
teippauksen kannalta oleellisesti käyttökelpoisempi mitta. Kentäksi voidaan hyväksyä
myös kenttä, joka on vähintään 36 metriä pitkä ja 18 metriä leveä. Maalialueen tulee olla
vähintään 6 metriä syvä. Nyrkkisääntönä maalin syvyys tulisi olla 18 prosenttia koko
kentän pituudesta. Brick-piste on maalin etuviivan keskellä.

Maalialueen rajat tulee merkitä selkeästi.

Pelialusta

Pelialustana voi olla parketti tai muovimatto.

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.
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Mixed-sarjan säännöt mukailevat osittain European Ultimate Federationin julkaisemia
sisäultimaten sääntöjä.

Mixed-sääntönä rule A eli arvonnan yhteydessä ratkaistu joukkue päättää
sukupuolijakauman 1. pisteeseen ja jakauma käännetään 2. ja 3. pisteeseen ja sen
jälkeen jakauma kääntyy aina kahden pisteen välein ottelun loppuun asti.

Esimerkki: Arvonnan voittanut joukkue A saa valita, millä sukupuolijakaumalla lähtee
pelaamaan ensimmäisen pisteen ja valitsee kolme naista ja kaksi miestä. Pelin toinen ja
kolmas piste tulee pelata silloin jakaumalla kolme miestä ja kaksi naista.

2. Sarjatasot

Mixed-sarja pelataan yhtenä sarjatasona.

3. Sarjamuodot
Mixed-SM-sarja koostuu kolmesta osasta, jotka jakautuvat kahdelle otteluviikonlopulle:
ensimmäisenä viikonloppuna pelataan 1. ottelukierros ja toisena otteluviikonloppuna
pelataan 2. ottelukierros ja sijoituspelit. Sarjapisteitä jaetaan 1. ja 2. ottelukierroksen
jälkeen ja nämä yhteispisteet määräävät joukkueiden paikat sijoituspeleissä.

Käytettävä formaattiin vaikuttaa osallistuvien joukkueiden määrä sekä se, tuleeko toiseen
otteluviikonloppuun uusia joukkueita.

Joukkue-
määrä

Formaatti 1. kierros Formaatti 2. kierros Formaatti
sijoituspelit

4 1 lohko rr + semit &
sijoitukset 1.-4.

5 1 lohko rr 3 Semit & sij.
1.-4.

2

5 1 lohko rr 4 1 lohko rr 4 Sij.1.-4. 1

6 1 lohko rr 5 2 alkulohkoa rr + 1.-4. semit
& sij. + 5.-6. sij.

3-4 Sij.1.-6. 1

7 2 alkulohkoa rr + 1.-4.
semit & sijoitukset + 5.-7.
rr

4-5 2 alkulohkoa rr + 1.-4. rr
(pelatut jää voimaan) + 5.-7.
rr

4-5 Sij. 1.-4. 0-1

8 2 alkulohkoa rr +
1.-4./5.-8. semit &
sijoitukset

5 *2 alkulohkoa rr + sij. 1.-8. 4 Sij. 1.-8. 1

9 2 alkulohkoa rr +
1.-4./5.-9. semit &
sijoitukset

5-6 **top5 / bottom4 rr 3-4 Sij.1.-6. + rr
7.-9.

1-2
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10 3 alkulohkoa rr + 1.-4.
semit & sijoitukset +
5.-7./8.-10. rr

4-5 **top5 / bottom5 rr 4 Sij. 1.-10. 1

11 3 alkulohkoa rr + presemi
+ 1.-4./5.-8. semit &
sijoitukset + 9.-11. rr

4-6 **top5 / bottom6 rr 4-5 Sij. 1.-6. 0-1

12 4 alkulohkoa rr, 1.-8.
presemit,
1.-4./5.-8./9.-12. semit &
sijoitukset

4-5 ***top 6 / bottom6 2
alkulohkoa (molemmissa) rr +
1.-4. / 5.-8. / 9.-12. semit &
sij.

4 Sij. 1.-12. 1

rr = round robin eli kaikki lohkon joukkueet pelaavat kerran toisiaan vastaan

*Jos mukana on joukkueita, jotka eivät olleet 1. kierroksella (seedaus kyseenalainen),
pelataan myös semit 1.-4. ja 5.-8.
**Top 5-6 muodostuu 1. kierroksen lopputulosten perusteella. Jos koko sarjaa pelaavia
joukkueita on vain 4, pelataan top4. Jos joku top5-6 oikeutettu joukkue haluaa ennemmin
pelata alalohkossa, tarjotaan paikkaa seedauksen perusteella seuraavana olevalle
joukkueelle.

Ylle kirjattuja formaatteja voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi halliajan vaatiessa.

4. Sarjaan ilmoittautuminen

Ilmoittautumistakarajat

Joukkue voi ilmoittautua 1) koko sarjaan tai 2) yksittäisiin otteluviikonloppuihin erikseen.
Vain ilmoittautumalla koko sarjaan voi päästä pelaamaan Suomen mestaruudesta.

Yksittäisille otteluviikonlopuille voidaan määritellä erilliset ilmoittautumistakarajat.

Lisäajan pyytäminen ilmoittautumiseen

Jos joukkue tarvitsee lisäaikaa ilmoittautumiseen, tulee pyyntö lisäajasta perusteluineen
lähettää sarjavastaavalle sähköpostitse viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen
ilmoittautumisen päättymistä. Sarjavastaavan tulee hyväksyä tai hylätä pyyntö viimeistään
kahta (2) vuorokautta ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Anomuksen esittäminen otteluaikatauluihin

Painavasta syystä voi joukkue ilmoittautumisen yhteydessä jättää sarjavastaavalle
anomuksen otteluaikatauluihin liittyen. Jos joukkue ei ilmoittautumisen yhteydessä lähetä
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aikatauluanomusta, ei anomuksia enää oteta vastaan ennen aikataulujen julkaisemista.
Aikataulujen julkaisemisen jälkeen joukkue voi anoa ottelun siirtoa (kts kohta 11 Ottelun
siirtäminen).

Projektijoukkuestatuksen anominen

Projektijoukkuestatus anotaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos joukkueen osallistuminen osaturnaukseen uhkaa peruuntua koronaviruksesta tai
muusta force majoure -tilanteesta johtuvista syistä, voi joukkue anoa projektijoukkueen
statusta vielä ilmoittautumisen päätyttyä.

● Anomus voidaan lähettää sarjavastaavalle sähköpostitse viimeistään yhtä (1)
vuorokautta ennen otteluviikonlopun alkua. Sarjavastaavan tulee vahvistaa
projektijoukkuestatus viimeistään ennen joukkueen seuraavan ottelun alkua.

Määritelmä projektijoukkuestatuksesta on määritelty liiton kilpailusäännöissä.

Sarjan koko

Sarjan koko on lähtökohtaisesti kahdeksan (8) joukkuetta. Jos halliaika antaa myöten,
voidaan sarjan kokoa kasvattaa.

Tarvittaessa joukkueiden karsinta suoritetaan seuraavilla kriteereillä:

1. Talvikauden 2018-2019 mixed-SM-turnauksen top4-seurat ja järjestävät seurat
saavat jokainen yhden paikan.

2. Muut seurat saavat yhden paikan ilmoittautumisjärjestyksessä.
3. Seurat saavat toisen joukkueen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Etusijalla ovat ne joukkueet, jotka ilmoittautuvat koko sarjaan eivätkä vain yksittäiseen
otteluviikonloppuun.

5. Joukkueiden alkusijoitus (seeding)

Joukkueiden alkusijoitus määräytyy ensisijaisesti talvikauden 2018-2019
mixed-SM-turnauksen loppusijoitusten perusteella. Toissijaisesti alkusijoitus määräytyy
kesäkauden 2021 beach-mixed-SM-turnauksen loppusijoitusten perusteella.
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Sarjavastaavat voivat käyttää harkintaa uusien joukkueiden alkusijoituksen
määrittämisessä.

6. Joukkueiden keskinäinen sijoitus kauden aikana

Alla olevaa tasapistesysteemiä käytetään 1) Round Robin -muotoisen osaturnauksen tai
lohkon loppusijoituksen ratkaisemiseen ja 2) kauden loppusijoituksen ratkaisemiseen.

Jos kahdella tai useammalla joukkueella on yhtä paljon 1) otteluvoittoja tai 2)
sarjapisteitä, ratkaistaan niiden keskinäinen sijoittuminen seuraavasti:

1. Jokaista tässä esitettyä tasapistesääntöä sovelletaan yhtäläisesti kaikkiin
tasapisteissä oleviin joukkueisiin. Jos säännön soveltamisen jälkeen kaikki samat
joukkueet ovat edelleen tasoissa, siirrytään järjestyksessä seuraavaan sääntöön. Jos
vain yksi tai useampia alaryhmiä ao. joukkueista on yhä tasapisteissä, palataan
sääntöön nro 2 yksitellen jokaisen ryhmän kanssa.

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

3. Keskinäisten otteluiden maaliero.
4. Kaikkien otteluiden maaliero.
5. Keskinäisissä otteluissa tehtyjen maalien keskiarvo.
6. Kaikissa otteluissa tehtyjen maalien keskiarvo.

Mikäli joukkueiden järjestystä ei voida edellä mainitulla tavoilla ratkaista, määrätään
joukkueiden keskinäinen järjestys liiton edustajan valvonnassa suoritettavalla arvonnalla.
Mikäli liiton edustaja ei ole saatavilla, otetaan valvojaksi kaksi henkilöä muista seuroista.

Sarjapisteet

Sarjapisteet jaetaan joukkueiden sijoitusten perusteella ensimmäisestä
otteluviikonlopusta koko viikonlopun päätteeksi ja toisesta otteluviikonlopusta alkusarjan
päätteeksi. Korkeimmalle sijoittunut saa sarjapisteitä yhtä monta kuin kierroksella oli
mukana joukkueita. Viimeiseksi sijoittunut joukkue saa yhden sarjapisteen.

*Joukkuemäärä 12 10 8

1. sij pst 12 10 8

2. sij pst 11 9 7

3. sij pst 10 8 6

4. sij pst 9 7 5

Viimeisen pst 1 1 1
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*Joukkuemäärään ei lasketa projektijoukkueita, myöhässä peruneita joukkueita tai
ottelun luovuttaneita joukkueita

7. Piste- ja aikarajat sekä aloitusheittosäännöt

Minimipelaajamäärä ottelussa: neljä (4) pelaajaa.
Maksimipelaajamäärä ottelussa: 15 pelaajaa.
Pysäytyslaskenta: 8 sekuntia.
Voittamiseen tarvittava maalimäärä: 15 maalia.
Ottelun aikakatto: 35 minuuttia.
Puoliaika alkaa kun ensimmäinen joukkue tekee kahdeksannen (8) maalin ja kestää
yhden (1) minuutin.
Puoliaikakatto: 20 minuuttia.
Aikalisät: kaksi (2) aikalisää per joukkue pelijaksoa kohden. Aikalisä kestää yhden (1)
minuutin.
Pisteiden välinen aika: Hyökkäävän joukkue valmiina 30 sekunnissa. Puolustava joukkue
valmiina 35 sekunnissa.

Liiton hallitus, sarjavastaavat tai turnausjärjestäjä voivat tehdä piste- ja aikarajoihin
tarvittaessa turnauskohtaisia poikkeuksia, mikäli esimerkiksi koronaviruksesta johtuvat
poikkeusolot näin vaativat. Muutokset tulee tehdä käytettävissä olevan kenttäajan
puitteissa.

Aloitusheittosäännöt

Ei erikseen tarkennettavia aloitusheittosääntöjä.

8. Ottelun kesto ja puoliaikakatto

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
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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.

9. Ilmoittautumisen peruminen

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

Jos joukkue peruuttaa osallistumisensa turnausviikonloppujen välissä, ei kyseessä ole
ottelun luovuttaminen (kts. 10. Ottelun luovuttaminen) eikä poisjääminen siten vaikuta jo
annettuihin sarjapisteisiin.

Sanktion myöhäisestä perumisesta

Joukkue on velvoitettu maksamaan osallistumismaksu, mikäli se peruu
ilmoittautumisensa ilmoittautumistakarajan jälkeen.

10. Ottelun luovuttaminen

Ottelun luovuttamiseen liittyviä sääntöjä sovelletaan, jos otteluviikonloppu on alkanut.
Otteluviikonloppu katsotaan alkaneeksi, kun sarjatason ensimmäinen ottelu on pelattu,
vaikka pelaajasiirron vastaanottava joukkue ei olisikaan vielä pelannut itse yhtään
ottelua.

Jos joukkue luovuttaa SM-sarjassa ottelun, joukkue suljetaan sarjasta ja se menettää
kaikki sarjapisteensä. Sarjasta suljetun joukkueen katsotaan jääneen koko sarjan
viimeiseksi.
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Jos joukkue poistuu osaturnausmuotoisesta sarjasta kesken otteluviikonlopun,
sarjavastaavat tai tarvittaessa liiton hallitus päättävät, miten otteluviikonloppua
jatketaan. Ensisijaisesti joukkueen siihen mennessä pelaamat ottelut merkitään
vastustajan voitoksi (voittoon tarvittava maalimäärä) - 0.

11. Ottelun siirtäminen koronaviruksen tai muun force majeure
-tilanteen takia

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 viranomaismääräysten tai -ohjeiden mukaisessa

karanteenissa (ulkomaille suuntautuvaan vapaa-ajan matkaan liittyvän
koronakaranteenisuosituksen noudattaminen ei ole rinnastettavissa force majeure
-tilanteeseen)

● 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 poikkeustilan aiheuttamaksi.

12. Ottelun peruuntuminen koronaviruksen tai muun force majeure
-tilanteen aiheuttamasta syystä

Koronaviruksen aiheuttamien esteiden vuoksi peruuntunutta ottelua ei katsota ottelun
luovuttamiseksi eli joukkuetta ei suljeta sarjasta eikä se menetä keräämiään
sarjapisteitä.

Mahdolliset myöhäisen ilmoittautumisen perumisen sanktiot ovat edelleen voimassa.

13. Sarjan keskeytyminen koronaviruksen tai muun force majeure
-tilanteen 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.
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14. Pelaajan rekisteröiminen joukkueeseen

Seuraavat ylärajat ovat voimassa, jos koronarajoitukset eivät vaadi tiukentamaan
osallistujamäärärajoituksia:

Pöytäkirjaan merkittävä pelaajamäärä voi olla korkeintaan 15 pelaajaa. Joukkueeseen
kauden aikana rekisteröityjen pelaajien määrälle ei ole ylärajaa.

15. Pelaajasiirrot ja -lainat

Pelaajasiirtojen ja -lainojen kannalta käytetään seuraavia määritelmiä:
● Otteluviikonloppu = kalenterin mukainen viikonloppu; kausi koostuu kahdesta

otteluviikonlopusta.
● Tour = yhden tourin aikana jokainen sarjataso pelaa joko osaturnauksen tai

runkosarjakierroksen. Käytännössä mixed-SM-sarjassa tour = otteluviikonloppu.

Pelaajasiirto / -laina tourien välissä
● Pelaajat voivat vapaasti siirtyä saman seuran eri joukkueiden välillä tourien

välissä.
● Seurojen väliset pelaajasiirrot ovat mahdollisia mm. silloin, jos pelaaja kesken

kauden muuttaa asumaan toiselle paikkakunnalle tai jos pelaajan aiempi joukkue
ei osallistu osaturnaukseen.
○ Seurojen välinen pelaajasiirto tourien välillä vaatii ilmoituksen

sarjavastaavalle.
○ Jos alkuperäinen joukkue osallistuu seuraavaan osaturnaukseen, palaavat

pelaajat automaattisesti alkuperäiseen joukkueeseen. Palaamisesta ei
tarvitse tehdä erikseen anomusta sarjavastaavalle.

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

Pelaajasiirto / -laina kesken tourin
● Jos joukkue on joutumassa luovuttaa ottelun akuutin pelaajapulan takia, voidaan

joukkueeseen siirtää pelaajia muista saman sarjan joukkueista vielä
otteluviikonlopun aikana.

● Hyväksyntä pyydetään vastustajajoukkueelta ja päätös ilmoitetaan välittömästi
sarjavastaaville (sarjavastaavat [a] liitokiekkoliitto.fi).
○ Jos otteluita on useita, hyväksyntä pyydetään jokaiselta vastustajalta.
○ Jokaisella vastustajajoukkueelle on oikeus tehdä itsenäinen päätös, mutta se

tulee tehdä viipymättä pyynnön esittämisen jälkeen.
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○ Vastustajajoukkueilla on oikeus ensisijaisesti keskittyä käynnissä olevaan
valmistautumiseen ja otteluun ja sen jälkeen antaa vastaus.

● Jos ottelukierros on kesken, joukkueen status muuttuu projektijoukkueeksi eikä se
voi saada sarjapisteitä.

● Jos jäljellä on pelkät sijoitusottelut, voi joukkue pelata (vastustajan hyväksynnällä)
sille määrätyn sijoitusottelun, mutta sarjan lopputuloksissa joukkue saa alemman
sijoituksen.

● Siirretyt pelaajat eivät enää siirtymisen jälkeen voi pelata alkuperäisessä
joukkueessaan kyseisenä otteluviikonloppuna (mukaan luettuna sijoitusottelut).

Pelaajasiirtojen ja -lainojen aikataulut
● Vastaanottavan joukkueen tulee ilmoittaa siirretyt tai lainatut pelaajat

sarjavastaavalle sähköpostitse viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen
otteluviikonlopun alkua.

● Sarjavastaavan tulee hyväksyä siirto- tai lainapelaajan pelaaminen viimeistään
kaksi (2) vuorokautta ennen ottelun alkua.

● Akuuteissa koronavirukseen liittyvissä tilanteissa pelaajasiirto- tai laina voidaan
ilmoittaa viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen otteluviikonlopun alkua.
Sarjavastaavan tulee hyväksyä siirto- tai lainapelaajan pelaaminen viimeistään
ennen vastaanottavan joukkueen seuraavan ottelun alkua.

● Pelaajasiirtojen ja -lainojen osalta otteluviikonloppu katsotaan alkaneeksi, kun
vastaanottavan sarjatason ensimmäinen ottelu on pelattu, vaikka pelaajasiirron
vastaanottava joukkue ei olisikaan vielä pelannut itse yhtään ottelua.

Mitaliotteluita koskevat pelaajasiirrot
● Mitaliottelun katsotaan olevan osa samaa sarjakokonaisuutta aikaisemmin pelatun

SM-sarjan kanssa.
● Mitaliotteluissa joukkueiden väliset pelaajasiirrot tai -lainat eivät ole sallittuja eli

toisen ottelukierroksen ja sijoitusotteluiden välissä pelaajia ei voida siirtää
joukkueesta toiseen.

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