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Nämä sarjamääräykset koskevat: Suomen Liitokiekkoliitto ry:n (SLKL) talvikauden
avoimen ja naisten SM-sarjaa, divareita ja harrastesarjaa.

Sarjamääräykset ovat voimassa: 6.11.2022 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.

Yhteystiedot

Hallitus@liitokiekkoliitto.fi
Sarjavastaavat@liitokiekkoliitto.fi

1.Yleistä

Talvikauden sarja eli hallisarja koostuu kilpasarjasta ja harrastesarjasta.

Kilpasarjassa pelataan Suomen mestaruudesta. Kilpasarja koostuu SM-sarjasta (ylin
sarjataso) ja mahdollisista divareista (alemmat sarjatasot), joiden määrä riippuu
ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. Jos kilpasarjassa on useampia sarjatasoja,
joukkueet voivat siirtyä niiden välillä kauden aikana.

Harrastesarja ei ole virallisesti kilpasarjan alin sarjataso vaan oma kokonaisuutensa.
Harrastesarjan tavoitteena on tarjota mielekkäitä pelejä niille pelaajille ja joukkueille,
jotka eivät koe kilpasarjaa itselleen sopivaksi. Joukkueet eivät siirry automaattisesti
kilpasarjan alimman sarjatason ja harrastesarjan välillä.

Sarjamääräyksissä saattaa olla eroja kilpasarjan ja harrastesarjan välillä esimerkiksi
pelaajasiirtoihin ja -lainoihin liittyen.

1.1 Kenttä

Talvella kenttä on 40 metriä pitkä ja 20 metriä leveä ja maalialueen syvyys on noin 7
metriä. Maalialue voi maksimissaan olla 8 metriä, 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 tällöin
vähintään 6 metriä ja enintään 7,5 metriä syvä syvä. Nyrkkisääntönä maalin syvyys tulisi
olla 18 prosenttia koko kentän pituudesta. Brick-piste on maalin etuviivan keskellä.
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Maalialueen rajat tulee merkitä selkeästi.

1.2 Pelialusta

Pelialustana voi olla parketti tai muovimatto.

1.3 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.

Sarjassa ei käytetä EUF:n laatimia halli-EM-kisoihin luotuja poikkeussääntöjä, mukaan
lukien aloitusheittosäännöt.

2.Sarjatasot
Sarjatasot ovat kilpasarjan sisäisiä tasolohkoja, joiden välillä joukkueet siirtyvät
automaattisesti ylös tai alas seuraavaan osaturnaukseen riippuen edellisen
osaturnauksen loppusijoituksista.

Joukkueet eivät siirry automaattisesti kilpasarjan alimman sarjatason ja harrastesarjan
välillä.

2.1 Sarjatasojen määrät ja koot kilpasarjassa

Sarjatasojen määrä riippuu sarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä.
Sarjavastaavat voivat muuttaa sarjatasojen määrää kauden aikana, jos muutokset
joukkueiden määrässä sitä vaativat.

Kilpasarjan
joukkuemäärä

SM-sarjan
joukkuemäärä

1. divarin
joukkuemäärä

2. divarin
joukkuemäärä

3. divarin
joukkuemäärä

0-3 Sarjaa ei pelata

4-8 4-8

9-11 5-7 4

12-16 8 4-8
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17-21 8 5 4-8

22-26 8 5 5 4-8

Jos ilmoittautumistakarajan jälkeen yksittäisen sarjatason joukkuemäärä putoaa alle
kolmen (3), tarjotaan joukkueille mahdollisuutta pelata seuraavaksi alemman sarjatason
kanssa. Jos alempaa sarjatasoa ei ole (harrastesarjaa ei huomioida), tarjotaan
mahdollisuutta seuraavaan ylempään sarjatasoon. Jos aikataulut on lähetetty joukkueille,
uusintajärjestelyjä ei lähtökohtaisesti tehdä.

Jos ilmoittautumistakarajan jälkeen tapahtuneista äkillisistä joukkuemäärien muutoksista
huolimatta sarjatason joukkuemäärä on edelleen vähintään kolme (3), pelaa sarjataso
itsenäisesti. Alemmilta sarjatasoilta ei nosteta lisää joukkueita täyttämään sarjatasoa.

2.2 Sarjatasolta toiselle siirtyminen

Jos osaturnausmuotoisessa kilpasarjassa on useampia sarjatasoja, jokaisen
osaturnauksen jälkeen sarjatasolla vähiten pisteitä kerännyt joukkue putoaa seuraavaksi
alemmalle sarjatasolle ja eniten pisteitä kerännyt joukkue nousee seuraavaksi ylemmälle
sarjatasolle.

Kilpasarjasta ei voi automaattisesti pudota harrastesarjaan eikä harrastesarjasta nousta
kilpasarjaan.

2.3 Sarjatasojen määrät ja koot harrastesarjassa

Harrastesarjaa pelataan yhtenä sarjatasona. Jos joukkuemäärä putoaa
ilmoittautumistakarajan jälkeen alle kolmen (3), ilmoittautuneille joukkueille tarjotaan
mahdollisuutta pelata kilpasarjan alimmalla sarjatasolla. Jos kilpasarjan alimman
sarjatason aikataulut on lähetetty joukkueille, uusintajärjestelyjä ei lähtökohtaisesti tehdä.

2.4 Yhdistetty kilpa- ja harrastesarja

Jos kilpa- tai harrastesarjaan ilmoittautuu alle neljä (4) joukkuetta, yhdistetään sarjat
yhdeksi sarjaksi. Yhdistetyssä sarjassa se sarja, johon oli alunperin ilmoittautunut
enemmän joukkueita, määrittelee seuraavat asiat:

● Otteluviikonloppujen ajankohdat
● Sarjamuoto
● Pelataanko Suomen mestaruudesta
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Jos yhdistetty sarja noudattaa harrastesarjan ehtoja, pelataan kuitenkin yksittäinen
SM-turnaus, jotta mestaruudet ja sitä myöten kansainvälisten arvokisojen
edustusoikeudet  saadaan ratkottua.

SM-turnaus pelataan lähtökohtaisesti sarjan viimeisen otteluviikonlopun tilalla.

3.Sarjamuodot ja sarjapisteet

Sarjamuotoja on kaksi: osaturnausmuotoinen sarja ja runkosarjamuotoinen sarja.
● Avoimen kilpasarjaa pelataan osaturnausmuotoisena sarjana.
● Avoimen harrastesarjaa pelataan osaturnausmuotoisena sarjana.
● Naisten kilpasarjaa pelataan runkosarjamuotoisena sarjana.
● Naisten harrastesarjaa pelataan osaturnausmuotoisena sarjana.

3.1 Osaturnausmuotoinen sarja

Yksittäisen osaturnauksen formaatti riippuu kunkin sarjatason joukkuemäärästä:

Joukkueiden
määrä

Formaatti Pelejä per
joukkue

Pelejä per
osaturnaus

4 1 lohko rr + 1.-4. sijoitusottelut 4 8

5 1 lohko rr 4 10

6 1 lohko rr 5 15

7 2 alkulohkoa rr + 1.-4. semit & sijoitukset + 5.-7. rr 4-5 17

8 2 alkulohkoa rr + 1.-4./5.-8. semit & sijoitukset 5 20

9 2 alkulohkoa rr + 1.-4./5.-9. semit & sijoitukset 5-6 24

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

4-5 29

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

4-6 27

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

4-5 28

rr = Round Robin eli kaikki lohkon joukkueet kohtaavat toisensa kerran

Ylle kirjattuja formaatteja voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi halliajan vaatiessa.

3.2 Sarjapisteet osaturnausmuotoisessa sarjassa
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Sarjapisteitä jaetaan kunkin osaturnauksen jälkeen sarjatason ja loppusijoituksen
mukaisesti: ylimmän sarjatason voittajalle 100 pistettä ja seuraaville sijoituksille aina piste
vähemmän kuin edelliselle niin, että sama sääntö pätee läpi kaikkien sarjatasojen
ylimmästä alkaen. Lisäksi kaikkien sarjatasojen voittajat saavat yhden (1) ylimääräisen
sarjapisteen.

Sarjapisteet jaetaan myös harrastesarjassa.Harrastesarjan sarjapisteitä voidaan käyttää
alkusijoituksessa, jos joukkue siirtyy harrastesarjasta kilpasarjaan.

Esimerkkikaavio sarjapisteistä, jos sarjatasojen koot ovat: SM-sarja 8, 1. div 5, 2. div. 6 ja
harrastesarja 7 joukkuetta.

SM-sarja 1. divari 2. divari Harrastesarja*
Osaturnauksen
voittaja

100+1 92+1 87+1 81+1

Osaturnauksen 2. 99 91 86 80
3. 98 90 85 79
4. 97 89 84 78
5. 96 88 83 77
6. 95 82 76
7. 94 75
8. 93
*Jos kilpasarja on runkosarjamuotoinen, harrastesarjan voittaja saa 100+1 pistettä,
toiseksi tullut 99 ja seuraavat sijoitukset aina yhden pisteen vähemmän kuin edellinen.

3.3 Runkosarjamuotoinen sarja

Joukkueiden
määrä

Formaatti Pelejä per
joukkue (kausi /
viikonloppu)

Pelejä per
osaturnaus

4 Round Robin x 4 12 / 4 8

5 Round Robin x 3 12 / 4 10

6 Round Robin x 2 + 1.-3. rr ja 4.-6. rr 12 / 4 12

Round Robin = kaikki lohkon joukkueet kohtaavat toisensa kerran

Runkosarjamuotoisessa sarjassa jokaisesta otteluvoitosta saa yhden sarjapisteen.

4.Sarjaan ilmoittautuminen

Joukkueet ilmoittautuvat erikseen joko kilpasarjaan tai harrastesarjaan.

Osaturnausmuotoisessa sarjassa joukkueet voivat ilmoittautua ennen kauden alkua
kaikkiin osaturnauksiin tai jokaiseen osaturnaukseen erikseen ennen kunkin
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osaturnauksen ilmoittautumistakarajaa. Joukkue voi ilmoittautua saman kauden aikana
johonkin osaturnaukseen harrastesarjaan ja toiseen osaturnaukseen kilpasarjaan.

Runkosarjamuotoiseen sarjaan ilmoittaudutaan ennen kautta koko kaudeksi kerrallaan.

4.1 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.

4.2 Anomuksen esittäminen otteluaikatauluihin

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

4.3 Projektijoukkuestatuksen anominen

Projektijoukkuestatus anotaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos joukkueen osallistuminen osaturnaukseen uhkaa peruuntua 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.

5.Joukkueiden alkusijoitus (seeding)

Sarjapaikat jaetaan ensisijaisesti edellisen vastaavan kilpailukauden loppusijoitusten
perusteella. Jos edellinen kausi on jäänyt pelaamatta tai toteutunut vajaana, ratkaisee
lopulliset alkusijoitukset liiton hallitus tai sen valtuuttama taho.
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Osaturnausmuotoisessa sarjassa seuraaviin osaturnauksiin sarjapaikat määräytyvät
kauden edellisen osaturnauksen loppusijoitusten perusteella.

Sarjavastaavat voivat käyttää harkintaa uusien joukkueiden alkusijoituksen
määrittämisessä.

6.Joukkueiden keskinäinen sijoitus kauden aikana
ja lopussa

Alla olevaa tasapistesysteemiä käytetään 1) Round Robin -muotoisen osaturnauksen tai
lohkon loppusijoituksen ratkaisemiseen tai 2) kauden loppusijoituksen ratkaisemiseen.
(Pois lukien sijoitukset 1.-4., jotka ratkotaan mitaliotteluissa, kts. osio 16. Mitaliottelut.)

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.

7.Piste- ja aikarajat

Minimipelaajamäärä ottelussa: neljä (4) pelaajaa
Maksimipelaajamäärä ottelussa: 15 pelaajaa
Pysäytyslaskenta: 8 sekuntia
Voittamiseen tarvittava maalimäärä: 15 maalia
Ottelun aikakatto: 50 minuuttia
Puoliaika alkaa kun ensimmäinen joukkue tekee kahdeksannen (8) maalin ja kestää 1
minuutin.
Puoliaikakatto: 30 minuuttia
Aikalisät: kaksi (2) aikalisää per joukkue pelijaksoa kohden. Aikalisä kestää 1 minuutin.
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Pisteiden välinen aika: Hyökkäävän joukkueen on oltava valmiina 45 sekunnissa.
Puolustavan joukkueen on oltava valmiina 60 sekunnissa.

Liiton hallitus, sarjavastaavat tai turnausjärjestäjä voivat tehdä piste- ja aikarajoihin
tarvittaessa turnauskohtaisia poikkeuksia, jos erityisen pakottavat syyt tai poikkeusolot
näin vaativat. Muutokset tulee tehdä käytettävissä olevan kenttäajan puitteissa.

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
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.
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Osaturnausmuotoisessa sarjassa joukkue sijoittuu sarjatasonsa viimeiseksi ja jatkaa
seuraavassa osaturnauksessa yhtä sarjatasoa alempaa. Yksittäisistä otteluista
koostuvassa sarjassa joukkueelle merkityistä otteluista ei jaeta sarjapisteitä.

Jos joukkue peruuttaa osallistumisensa osaturnausmuotoisessa sarjassa osaturnausten
välissä tai yksittäisistä otteluista koostuvassa sarjassa runkosarjakierrosten välissä, ei
kyseessä ole ottelun luovuttaminen (kts. 10 Ottelun luovuttaminen) eikä poisjääminen
siten vaikuta jo annettuihin sarjapisteisiin.

9.1 Sanktion myöhäisestä perumisesta

Joukkue on velvoitettu maksamaan osallistumismaksun suuruinen sakko, jos se peruu
ilmoittautumisensa ilmoittautumistakarajan jälkeen.

Osaturnausmuotoisessa sarjassa sakko on yksittäisen osaturnauksen joukkuemaksu.
Runkosarjamuotoisessa sarjassa sakko on koko sarjan joukkuemaksu jaettuna
otteluviikonloppujen määrällä. Finaalitapahtumassa sakko on sama kuin kyseisen sarjan
yksittäisen osaturnauksen tai otteluviikonlopun sakko.

10. Ottelun luovuttaminen

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

Jos joukkue luovuttaa ylimmällä kilpasarjatasolla ottelun, joukkue suljetaan sarjasta ja se
menettää kaikki sarjapisteensä. Sarjasta suljetun joukkueen katsotaan jääneen koko
sarjan viimeiseksi.

Alemmilla kilpasarjatasoilla yhden ottelun luovuttaneen joukkueen katsotaan
luovuttaneen kyseisen osaturnauksen, jolloin joukkue ei saa kyseisestä osaturnauksesta
yhtään sarjapistettä. Joukkue voi ilmoittautua seuraavaan osaturnaukseen alimmalle
sarjatasolle. Jos joukkue luovuttaa useamman kuin yhden ottelun, joukkue suljetaan
sarjasta kilpailukauden loppuun asti ja se menettä kaikki sarjapisteensä. Sarjasta
suljetun joukkueen katsotaan jääneen koko sarjan viimeiseksi.

Harrastesarjassa joukkuetta ei suljeta koko sarjasta, vaikka se luovuttaisi useamman
kuin yhden ottelun.

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.
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Jos joukkue poistuu yksittäiseistä ottelutapahtumista koostuvasta sarjasta kesken
runkosarjakierroksen, sarjavastaavat tai tarvittaessa liiton hallitus päättävät, miten
otteluviikonloppua jatketaan. Ensisijaisesti joukkueen kaikki ottelut kyseisellä
sarjakierroksella merkitään vastustajan voitoksi (voittoon tarvittava maalimäärä) - 0.

11. Ottelun siirtäminen force majeure -tilanteen
takia

Jos joukkue on estynyt pelaamaan sille aikataulutetun ottelun force majeure -tilanteesta
johtuvasta syystä, voi joukkue hakea sarjavastaavilta lupaa ottelun siirtoon. Tällöin
korvaava ajankohta ottelulle pyritään löytämään yhteisymmärryksessä
vastustajajoukkueen kanssa ja vallitsevat olosuhteet huomioiden. Lähtökohtaisesti
siirtolupaa hakenut joukkue on vastuussa siirretyn ottelun selvittelyistä ja järjestelyistä.

Force majeure -esteitä voivat olla muun muassa:
● Joukkueen pelaajista yli 25 % on viranomaismääräysten tai -ohjeiden mukaisessa

virallisessa karanteenissa
● Joukkue on estynyt osin tai kokonaan matkustamaan ottelupaikalle viranomaisten

asettamista matkustusrajoituksista johtuen.
● Jokin muu syy, mikä voidaan todentaa poikkeustilan aiheuttamaksi.

Joukkueen tulee ottelun siirtämisen anomuksessa avata tarkemmat perustelut pyynnölle,
jotta sarjavastaava voi tehdä arvion siitä, onko este johtunut force majoure -tilanteesta.

12. Ottelun peruuntuminen force majeure
-tilanteen aiheuttamasta syystä

Force majeure -esteiden vuoksi peruuntunutta ottelua ei katsota ottelun luovuttamiseksi
eli joukkuetta ei suljeta sarjasta eikä se menetä keräämiään sarjapisteitä.

Osaturnausmuotoisessa sarjassa joukkue sijoittuu senhetkisen turnauskaavion tilanteen
mukaan alimmalle mahdolliselle sijalle ja saa sijan mukaiset sarjapisteet.

Yksittäisistä otteluista koostuvassa sarjassa joukkueelle merkityistä otteluista ei jaeta
sarjapisteitä kesken jääneeltä runkosarjakierrokselta riippumatta siitä, montako ottelua
ehdittiin pelata.

Mahdolliset myöhäisen ilmoittautumisen perumisen sanktiot ovat edelleen voimassa.
Jos ottelun peruuntuminen johtuu joukkueesta riippumattomista syistä, esimerkiksi
turnauksen ajankohtaa joudutaan siirtämään kauden alussa sovitusta, ei sanktiota
myöhäisestä perumisesta laiteta täytäntöön.
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13. Sarjan keskeytyminen force majeure -tilanteen
aiheuttamasta syystä

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

14. Pelaajan rekisteröiminen joukkueeseen

Seuraavat ylärajat ovat voimassa, jos viranomaismääräykset 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:
● Sarja = naisten, avoimen tai mixedin sarjakokonaisuus kaikkine sarjatasoineen

(myös mahdollinent harrastesarja)
● Tour = yksi tour koostuu yhdestä tai useammasta otteluviikonlopusta, joiden

aikana jokainen sarjataso pelaa joko osaturnauksen tai (osittaisen)
runkosarjakierroksen

● Otteluviikonloppu = kalenterin mukainen viikonloppu; kausi koostuu
lähtökohtaisesti yhteensä seitsemästä otteluviikonlopusta, joista jokainen
sarjataso pelaa kolmena

Pelaajat voivat edustaa eri sarjoissa eri seuroja / joukkueita. Eri sarjojen edustusoikeudet
eivät vaikuta toisiinsa.

Eri sarjatasot katsotaan yhdeksi sarjaksi, vaikka ne pelattaisiin useampana
viikonloppuna. Lähtökohtana on, että joukkue pelaa samassa sarjassa koko sarjan
samalla kokoonpanolla. Tämä koskee myös finaalitapahtumaa.

Sarjakausi katsotaan alkaneeksi, kun sarjan (minkä tahansa sarjatason) ensimmäinen
ottelu on pelattu. Yhtälailla tour / otteluviikonloppu katsotaan alkaneeksi, kun sen
ensimmäinen ottelu on pelattu.

● Pelaajasiirtojen tai -lainojen kannalta ei ole merkitystä, vaikka kyseessä olevat
joukkueet tai pelaaja ei olisi itse vielä pelannut yhtään ottelua.
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15.1 Pelaajasiirto / -laina tourien välissä
● Pelaajat voivat vapaasti siirtyä saman seuran eri joukkueiden välillä tourien

välissä.
● Seurojen väliset pelaajasiirrot eivät lähtökohtaisesti ole sallittu, mutta 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.

15.2 Pelaajasiirto / -laina tourin sisällä
● Yksittäinen pelaaja voi pelata samalla tourilla useampana otteluviikonloppuna joko

saman seuran joukkueissa (seuran sisäinen pelaajasiirto) tai eri seurojen
joukkueissa (seurojen välinen pelaajalaina).

■ Seurojen välinen pelaajalaina edellyttää, että seuraa edustaa
vähintään yksi joukkue sarjassa.

■ Yksittäinen pelaaja ei voi lähtökohtaisesti pelata samalla sarjatasolla
useammassa eri joukkueessa.

● Ylimmällä kilpasarjatasolla (SM-sarja) ei ole rajoitettu sitä, kuinka moni joukkueen
pelaajista pelaa myös saman sarjan alemmilla sarjatasoilla.

● Alemmilla kilpasarjatasoilla (divarit) joukkueen kokoonpanossa voi olla per tour
korkeintaan kaksi pelaajaa, jotka pelaavat samalla tourilla useammassa
joukkueessa.

■ Jos alemman sarjatason joukkueen osallistuminen uhkaa peruuntua
force majoure -tilanteen aiheuttamien esteiden takia, voi kyseisen
joukkueen kokoonpanossa olla per tour kolme pelaajaa, jotka pelaavat
samalla tourilla useammassa joukkueessa.

■ Projektijoukkueen kokoonpanossa ei ole rajoitettu sitä, kuinka moni
joukkueen pelaajista voi pelata samaa sarjaa myös muissa
joukkueissa.

● Harrastesarjoissa ei ole rajoitettu sitä, kuinka moni joukkueen pelaajista pelaa
myös kilpasarjaa.

● Tourin sisällä tapahtuva pelaajasiirto tai -laina vaatii ilmoituksen sarjavastaavalle.

15.3 Hätäpelaajasiirto otteluviikonlopun sisällä
● Hätäpelaajasiirron tavoitteena on viimeiseen asti mahdollistaa se, että joukkue

voisi ennemmin pelata ottelunsa kuin luovuttaa. Keskeistä on joukkueiden välinen
yhteinen sopiminen.

● Jos joukkue on joutumassa luovuttaa ottelun akuutin pelaajapulan takia, voidaan
joukkueeseen siirtää pelaajia muista saman sarjan joukkueista vielä
otteluviikonlopun aikana.
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● Hyväksyntä pyydetään vastustajajoukkueelta ja päätös ilmoitetaan välittömästi
sarjavastaaville (sarjavastaava [a] liitokiekkoliitto.fi).
○ Jos otteluita on edessä useita, hyväksyntä pyydetään jokaiselta vastustajalta.
○ Jokaisella vastustajajoukkueelle on oikeus tehdä itsenäinen päätös, mutta se

tulee tehdä viipymättä pyynnön esittämisen jälkeen.
○ Vastustajajoukkueilla on oikeus ensisijaisesti keskittyä käynnissä olevaan

valmistautumiseen ja otteluun ja sen jälkeen antaa vastaus.
● Siirretyt pelaajat eivät enää siirtymisen jälkeen voi pelata alkuperäisessä

joukkueessaan kyseisenä otteluviikonloppuna. Siirto katsotaan tapahtuneeksi, kun
pelaaja on merkitty ottelun pöytäkirjaan uuden joukkueen kokoonpanoon.

● Hätäsiirtopelaajan vastaanottanut joukkue saa tourin päätteeksi sijoituksen (ja
siihen kuuluvat sarjapisteet), joka vastaa alinta mahdollista loppusijoitusta siinä
vaiheessa, kun hätäpelaaja jouduttiin ottamaan kokoonpanoon.
○ Esim. 8 joukkueen sarjatasolla joukkue A on voittanut alkulohkonsa ja

päässyt top4:ään. Joukkue joutuu ottamaan semifinaaliin hätäsiirtopelaajan,
jolloin riippumatta pelien lopputuloksista joukkueen loppusijoitus on neljäs.

○ Runkosarjamuotoisessa sarjassa hätäsiirtopelaajan vastaanottanut joukkue ei
saa sarjapisteitä mahdollisista otteluvoitoista, mutta joukkue ei joudu
luovuttamaan otteluita. Muut joukkueet keräävät sarjapisteitä normaalisti.

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

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

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

● Akuuteissa poikkeustilanteissa pelaajasiirto tai -laina voidaan ilmoittaa myös
myöhemmin. Sarjavastaavan tulee hyväksyä siirto- tai lainapelaajan pelaaminen
viimeistään ennen vastaanottavan joukkueen seuraavan ottelun alkua.
o Jos sarjavastaava ei ole tavoitettavissa lyhyellä varoajalla, hyväksyntä

pyydetään vastustajajoukkueelta (kts. hätäpelaajasiirto otteluviikonlopun
sisällä).

16. Mitaliottelut

SM-finaalissa pelaavat kaksi eniten sarjapisteitä kerännyttä kilpasarjan joukkuetta.
SM-pronssiottelussa pelaavat 3. ja 4. eniten sarjapisteitä kerännyttä kilpasarjan
joukkuetta. Mitaliottelun lopputulos määrittää joukkueen loppusijoituksen sarjassa.

Harrastesarjassa ei pelata erillisiä mitaliotteluita.
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16.1 Mitaliottelupaikasta luopuminen

Yksittäiseen kilpasarjan osaturnaukseen tai koko kilpasarjaan ilmoittautuminen tarkoittaa
automaattisesti myös ilmoittautumista sarjan mitaliotteluihin, jos joukkueen sarjapisteet
oikeuttavat mitaliottelupaikkaan.

Mitaliottelupaikan saavuttanut joukkue voi erikseen peruuttaa osallistumisensa
mitaliotteluun viimeistään sarjan viimeistä ottelupäivää seuraavana päivänä. Peruutus
ilmoitetaan sarjavastaavillle (sarjavastaava [a] liitokiekkoliitto.fi). Jos joukkue peruu
osallistumisensa myöhemmin, sovelletaan myöhäisen perumisen osiota (kts. 9.
Osallistumisen peruminen).

Mitaliottelupaikan peruuttanut joukkue sijoittuu sarjan lopputuloksissa viidenneksi.

Jos mitaliottelupaikka vapautuu, tarjotaan paikkaa sarjapisteiden perusteella seuraavaksi
parhaiten sijoittuneelle joukkueelle ja tämän jälkeen tarvittaessa vielä sitä seuraavaksi
parhaiten sijoittuneelle joukkueelle. Paikka pitää ottaa vastaan viimeistään tarjousta
seuraavan päivän aikana.

Jos joukkue ei ota tarjottua mitalipelipaikkaa vastaan, joukkueen sijoitus sarjan
lopputuloksissa ei muutu sarjapisteiden mukaisesti loppusijoituksesta.

Jos kolme joukkuetta (alkuperäinen ja kaksi muuta) on jättänyt mitalipelipaikan ottamatta,
ottelu perutaan.

Jos mitaliottelu perutaan, alkuperäinen osallistumisensa peruuttanut joukkue saa
mitaliottelun hävinneen joukkueen sijoituksen sarjan lopputuloksissa.

16.2 Mitaliotteluiden ajankohta

SM-finaali pelataan erillisessä finaalitapahtumassa.

SM-pronssiottelu pelataan finaalitapahtumassa, jos kilpasarjaan on osallistunut vähintään
viisi (5) joukkuetta. Jos joukkueita on osallistunut neljä (4), pelataan pronssiottelu
viimeisen otteluviikonlopun lopussa.

16.3 Mitaliotteluita koskevat pelaajasiirrot

Mitaliottelun katsotaan olevan osa samaa sarjakokonaisuutta aikaisemmin pelatun
SM-sarjan ja divareiden otteluiden kanssa.

Mitaliotteluissa joukkueiden väliset pelaajasiirrot tai -lainat eivät ole sallittuja.
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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.

Jos pelaaja on pelannut samaa sarjaa useammassa eri joukkueessa (saman tai eri
seuran), on pelaaja oikeutettu pelaamaan mitaliottelussa sen joukkueen kanssa, jonka
kanssa hän on pelannut useamman ottelun. Jos otteluita on pelattu yhtä paljon,
määrittelee viimeisimmän ottelun joukkue pelioikeuden.
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