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Kausi-info 2015-16 on perinteinen tietopaketti
uuteen pelikauteen. Info julkaistaan viime
kauden tapaan www-versiona. Uutuutena
julkaistaan Seurajohdon Kausi-info, joka
täydentää kilpailutoiminnan Kausi-infoa. Kevyt
pdf-versio molemmista aineistoista julkaistaan
kesän 2015 aikana, kun kaikki materiaalit on päivitetty.
Sarjaan ilmoittautuminen kaudelle 2015-16 alkaa pääsarjojen, naisten I div.
ja miesten II div. osalta 27.4., muissa sarjoissa porrastetusti 4.5. alkaen.

Kausi 2015-16 on salibandyn 30. sarjakausi. Vuosi 2015 on Salibandyliiton
30-vuotisen menestystaipaleen juhlavuosi. Syksyllä 2015 on monia
juhlavuoden tapahtumia ja ne huipentuvat 4.-11.12.2015 Tampereella
pelattaviin naisten MM-kisoihin. Varaa paikkasi kisakatsomosta ajoissa!
Naisten ja tyttöjen sarjat ovat tauolla MM-kisojen ajan, muissa sarjoissa
pelataan mahdollisimman vähän kisojen aikana, jotta lajin harrastajilla
on mahdollisuus olla osallisena MM-kisoissa Magical Together-teeman
mukaisesti.
Salibandykausi huipentuu miesten ja naisten Superfinaaliin. Päivän
aikana kamppaillaan Suomen Mestaruudesta sekä nautitaan muusta
salibandyviihteestä.
Hyvää salibandykautta 2015-16!
Suomen Salibandyliitto ry:n psta
Ari Vehniäinen
kilpailutoiminnan päällikkö
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Yleistä
KAUSI 2015-16
On aika tutustua tulevaan kauteen. Tämä kausi-info sisältää vankan tietopaketin
uuteen kauteen.
Kilpailusäännöt
Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2016 alkaen. Uudet kilpailusäännöt
löytyvät täältä. Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella! Olemme listanneet
merkittävimmät muutokset tänne.
Sarjatoimintaan ilmoittautuminen
Seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä
ilmoittautumisjärjestelmässä: Floorball.fi > palvelut > ilmoittautuminen >
sarjatoiminta. Kaikkiin sarjoihin ilmoittaudutaan sähköisesti, myös
harrastesarjoihin!. Tutustu ilmoittautumisjärjestelmän ohjeeseen huolella
etukäteen.
Myöhästyneet sarjaan ilmoittautumiset
Ilmoitetun sarjaan ilmoittautumisen takarajan jälkeen seuralle määrätään
kilpailusääntöjen §30 mukainen osallistumismaksun korotus. Kaudella 2015–16
osallistumismaksun korotus on 100 euroa / aikuisjoukkue ja 50 euroa /
juniorijoukkue. Mahdollinen korotus laskutetaan joukkueelta jälkikäteen. Uusille
seuroille ei ole korotettua osallistumismaksua.
Erääntyneet laskut
Mikäli seuralla tai sen joukkueella on erääntyneitä avoimia laskuja = mitä tahansa
Salibandyliiton lähettämiä maksamattomia laskuja, ei seuran minkään joukkueen
ilmoittautumista oteta huomioon. Erääntyneet laskut on maksettava ennen
ilmoittautumista, mikäli joukkue aikoo säilyttää sarjapaikkansa. Maksuasioissa
yhteys liiton jäsensihteeriin: ks. yhteystiedot.
Joukkueen sarjamaksut sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä
Seura saa joukkueidensa sarjamaksut* sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä.
Huomaa, että jokainen lasku sisältää kaksi sivua (erät 1-2). Talleta lasku
huolellisesti ja muista maksaa molemmat erät ajallaan. Maksamattomista
laskuista muistutetaan kertaalleen ennen kuin ne siirretään Intrum Justitiaan.
Huom: Intrumille siirretyt laskut voivat aiheuttaa seuralle huomattavia lisäkuluja!
Eri sarjojen osallistumismaksut löydät täältä.
* Junioreiden SM-karsintoihin osallistuvat joukkueet saavat laskut kolmessa erässä, joista toinen lasku toimitetaan
syyskuun loppupuolella, kun joukkueiden loppukauden sarja on selvillä.
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Joukkueen nimi ja lyhenne
Samassa sarjassa pelaavat seuran joukkueet erotetaan toisistaan roomalaisin
numeroin, esim. Testi Team I ja Testi Team II. Joukkueen poikkeavan nimen
käytöstä tulee maksaa Kilpailusääntöjen mukainen 85 euron kirjaamismaksu
(sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä). Poikkeavalla nimellä tarkoitetaan
seuranimestä eroavaa joukkuenimeä. Esim. jos seuran rekisteröity nimi on Testi
Team ja sen joukkue haluaa käyttää sarjatoiminnassa nimeä Pelihirmut, on
kyseessä poikkeava nimi.
Sarjaan ilmoittautuneen joukkueen nimilyhenteessä voi olla korkeintaan 10
kirjainta; Lyhenteen on selkeästi muodostuttava joukkueen koko nimestä. Mikäli
seuralla on useampia juniorijoukkueita samassa ikäluokassa, voidaan
roomalaisen numeron käyttö korvata lisänimellä seuran nimilyhenteen kanssa
(Esim. AC HaKi Vintiöt). Tällöin ei peritä poikkeavan nimen käyttömaksua.
Tarkemmat määräykset on kerrottu Kilpailusäännöissä, §28. Poikkeavan nimen
käyttömaksu valitaan sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä.
Vapautuvat sarjapaikat
Mahdollisesti vapautuvat sarjapaikat täytetään pääsarjojen osalta
Liittohallituksen toimesta ja muiden valtakunnallisten sekä miesten II div. osalta
kilpailuvaliokunnan toimesta. Alueellisten alempien sarjojen vapautuvat
sarjapaikat täytetään aluekohtaisesti. Liitto tarjoaa vapautuvia sarjapaikkoja
joukkueille edellisen kauden menestyksen ja alueellisten kriteereitten
perusteella. Ylempää sarjapaikkaa ei voi hakea! Lisätietoa vapautuvista
sarjapaikoista. Lue lisää vapaiden sarjapaikkojen täyttämisestä. [linkki
puuttuu, sivu päivitettävä!]
Sarjapaikan siirtohakemukset
Alemmilla sarjatasoilla (miesten III-VI ja naisten II-IV div.) sekä juniorisarjoissa
(pois lukien A-poikienSM-sarja) seura voi anoa perustellusta syystä
sarjapaikkansa siirtoa toiselle seuralle ajalla 3.-22.5.2015. Tarkat
siirtomääräykset ja kirjaamismaksun suuruus
määritellään Kilpailusäännöissä §29.
Siirtohakemus tehdään käyttämällä sarjapaikansiirtolomaketta, jonka voi ladata
floorball.fi materiaalisalkusta. Ennen hakemuksen palauttamista sarjapaikan
luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapaikalleen! Sarjapaikan
siirtoa voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta on tehtävä kirjallinen
selvitys.
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Sarjajärjestelmät
Kauden 2015–16 valtakunnallisten aikuisten junioreiden sekä Suomen Cupin
sarjajärjestelmät löytyvät sarjakohtaisilta sivuilta: Pääsarjat / Valtakunnalliset /
Alueelliset.
Sarjamääräykset yksittäisiin otteluihin
Pääsarjoissa noudatetaan pääsarjojen sarjamääräyksiä, nämä päivitetään
floorball.fi sivustolle jokaisen sarjan omalle infosivulle. Seuraavilla
Salibandyliiton tasoilla noudatetaan yksittäisten otteluiden sarjamääräyksiä:
Miesten II divisioona, Naisten I divisioona, Poikien nuorten SM-sarja, Tyttöjen
nuorten SM-sarja, B-poikien SM-sarja ja I div., C 1 poikien SM-sarja, C 2 poikien
play-off ottelut ja C-tyttöjen play-off ottelut.
Lohkojaot
Alueellisten sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä!
Lohkojakoja ei tule tiedustella puhelimitse vaan niistä ilmoitetaan joukkueiden
yhteyshenkilöille postitse mahdollisimman pian. Lohkojaot löytyvät
valmistuttuaan myös alueiden sivuilta.
Turnaushakemukset
Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämisestä
palauttamalla turnaushakemuslomakkeen. Huomaa, että turnaushakemukset on
palautettava jo sarjaan ilmoittautumisten yhteydessä. Myöhemmin tulleet
hakemuksetkin huomioidaan, mikäli turnauksia on vielä jakamatta. Aikuisten
sarjoja ja juniorisarjoja varten on eri lomakkeet! Hakemuksiin laitetaan
mahdolliset turnauspäivämäärät ja ajat. Hakemukseen merkittävän
yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös kesällä!
Sarjojen alkaminen
Junioreiden SM-sarjojen karsinnat pelataan kahdessa vaiheessa 22.-23.8. ja 29.30.8. Valtakunnallisten sarjojen aikataulut kaudelle 2015-16 löytyvät täältä.
Turnausmuotoiset sarjat alkavat pääosin syyskuun lopulla ja lokakuun aikana.
Aluellisten sarjojen alustavat alkamisajat löytyvät alueiden sivuilta. Sarjaohjelmat
julkaistaan sivujen tulospalvelusivuilla hyvissä ajoin ennen sarjojen alkamista.
Seniorisarjat (M35, M40, M45, M50, M55, M60, N30, N35 ja N40)
Seniorisarjat alkavat marras- joulukuussa. Vanhimpien ikäluokkien sarjat
toteutetaan, mikäli riittävä määrä joukkueita ilmoittautuu. Kilpailukutsu
toimitetaan kesän aikana liiton internet sivuille. Ilmoittautuminen tapahtuu viime
kauden tapaan liiton sähköisessä järjestelmässä heti kun kilpailukutsu on
julkaistu.
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Uudistunut Suomen Cup
Kaudelle 2015-16 Suomen Cupia uudistetaan mm. tarjoamalla etuja
alasarjajoukkueille. Lue lisää Cup-esitteestä (pdf).
Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet
Kaikista siirtyvistä pelaajista joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2014–15 on
tehtävä pelaajasiirto. Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus
liiton sähköisessä pelaajasiirtojärjestelmässä. Pelaajasiirtojen omilta sivuilta
löytyy myös vankka tietopaketti siirtojen tekemiseen. Tutustu huolellisesti uuteen
pelaajasiirtojärjestelmään!
Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 1.6.2015 - 15.1.2016. Vapaa siirtoaika (=ilman
vanhan seuran suostumusta) on 1.-30.6.2015. Kirjaamismaksut ja tarkat
siirtomääräykset määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8 sekä erillisissä
pelaajasiirtomääräyksissä [linkki puuttuu].
Y-ilmoituksen kohdalla painotamme, että kyseessä on ilmoitus, ei hakemus. Tämä
tarkoittaa sitä, että seura itse vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Bpoikien, C1-poikien ja C2-poikien sekä A-, B- ja C-tyttöjen SM-karsinnoissa, SMsarjassa ja play-offs karsinnoissa ei saa käyttää Y-pelaajia.
Lisää tietoa pelaajasiirroista löydät edustusoikeuksien pääsivulta. Palvelemme
edustusoikeusasioissa numerossa 0400-529017 tai sähköpostitse
pelaajasiirrot@floorball.fi
Henkilökohtainen pelaajalisenssi
Jokaisella Salibandyliiton sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan
voimassa oleva henkilökohtainen pelaajalisenssi. Kauden 2015–16 lisenssikausi
on 1.8.2015–31.7.2016. Lisenssit lunastetaan liiton internet sivujen kautta.
Lisenssien hinnat ja yksityiskohdat varmistuvat toukokuun aikana, jolloin
päivitämme tiedot sivuillemme. Kauden 2015-16 lisenssit ovat myynnissä
elokuun alusta alkaen.
Lisenssikortti
Kauden 2015-16 lisenssikortin toimitustapa varmistuu alkukesästä. Löydät
viimeisimmän lisenssikorttitiedon floorball.fi sivuilta: > palvelut > lisenssit >
lisenssikortti
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Tärkeät päivämäärät
Tälle sivulle olemme listanneet merkittävimpiä päivämääriä kaudella 2015-16.
Lisätietoa löydät liiton kilpailusäännöistä. Voit olla myös yhteydessä liiton
puhelinpalveluun 0400-529017.
Toukokuu
Uudet Kilpailusäännöt tulevat voimaan / uusi pelikausi alkaa: 01.05.2015
Uudet Pelisäännöt tulevat voimaan: 01.05.2015
Kansainvälinen siirtoaika alkaa: 01.05.2015
Sarjaanilmoittautuminen liiton sähköisessä järjestelmässä alkaa: 04.05.2015
Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa: 04.05.2015
Sarjaanilm.aika päättyy N1div, M2div, PA-SM: 08.05.2015
Sarjaanilm.aika päätyy M3-4div, N2-3div: 15.05.2015
Sarjaanilm.aika päättyy M5div: 22.05.2015
Sarjapaikansiirtohakemusten takaraja: 22.05.2015 (periytyvissä ilmoittautumisen yhteydessä)
Sarjaanilm.aika päättyy B-C juniorit SM-karsinta: 22.05.2015
Sarjaanilm.aika päättyy Suomen Cup: 05.06.2015

Kesäkuu
Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika alkaa: 01.06.2015
Sarjaanilm.aika päättyy muut A-C juniorit: 16.06.2015
Sarjaanilm.aika päättyy N4div, M6div: 16.06.2015
Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika päättyy: 30.06.2015

Heinäkuu
Kauden 2015-2016 pelaajasiirrot astuvat aikaisintaan voimaan: 10.07.2015

Elokuu
Lisenssikausi 2015-2016 alkaa (myös myynti) 01.08.2015
Rinnakkaisedustusten haku alkaa: 10.08.2015
Sarjaanilm.aika päättyy D-juniorit: 28.08.2015
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat: 29.08.2015
Takautuvan lisenssivakuutuksen hankinta-aika päättyy: 31.08.2015

Syyskuu
Sarjaanilm.aika päättyy E-F juniorit: 04.09.2015
Farmisopimus -hakemusten takaraja: 25.09.2015
Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> C jun.) 25.09.2015
Poikkeuslupahakemusten takaraja: 25.09.2015
Rinnakkaisedustushakemusten kirjaamismaksut nousevat: 26.09.2015

Joulukuu
Kansainvälinen siirtoaika päättyy: 31.12.2015
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Tammikuu
Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy: 15.01.2016
Rinnakkaisedustusten haku päättyy + rin.edustusten päättämisilmoitusten takaraja:
22.01.2016
Osallistumismaksu 2/2 erääntyy: 23.01.2016

Helmikuu
Jäsenmaksu 2016 erääntyy: 2/2016
(jäsenmaksut toimitetaan jäsenseuroille sähköpostilla pdf-muodossa tammikuun puolivälissä)
Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy: 05.02.2016

Huhtikuu
Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy: 30.04.2016
Kilpailukausi päättyy: 30.04.2016
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Ilmoittautumisajat, hinnat ja eräpäivät
Huom! Kaikki sarjaan ilmoittautumiset tehdään liiton sähköisessä
ilmoittautumisjärjestelmässä. Järjestelmä antaa joukkuekohtaisen
maksulomakkeen. Sarjamaksu on jaettu kahteen erään.

Sarjailmoittautumisten takarajat
Aikuiset

Ilmoittautuminen

Miesten Salibandyliiga

6.5.2015

Naisten Salibandyliiga

6.5.2015

Miesten Divari

6.5.2015

Naisten I divisioona

8.5.2015

Miesten II divisioona

8.5.2015

Miesten III - IV divisioonat

15.5.2015

Naisten II - III divisioonat

15.5.2015

Miesten V divisioona

22.5.2015

Naisten IV divisioona

16.6.2015

Miesten VI divisioona

16.6.2015

Suomen Cup**

5.6.2015

Seniorit

11.9.2015
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Sarjailmoittautumisten takarajat
Juniorit

Ilmoittautuminen

A-poikien SM-sarja

8.5.2015

Junioreiden SM-karsinnat*:

22.5.2015

Muut A-C -juniorit

16.6.2015

D-juniorit

28.8.2015

E-F -juniorit

4.9.2015

G-juniorit

aluekohtaisesti syys-lokakuussa

* B-, C1- ja C2-pojat, A-, B- ja C-tytöt
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Sarjamaksut
Os. maksu I

Os. maksu II

Os. maksu III

Os. maksu IV

Yhteensä

6.5.2015

2.10.2015

8.1.2016

12.2.2016

Miesten Salibandyliiga

3 625 €

3 625 €

3 625 €

3 625 €

14 500 €

Naisten Salibandyliiga

1 875 €

1 875 €

1 875 €

1 875 €

7 500 €

Miesten Divari

2 575 €

2 575 €

2 575 €

2 575 €

10 300 €

Pääsarjat

Pääsarjoissa osallistumismaksu maksetaan neljässä erässä ja nämä maksut pitävät sisällään arvion runkosarjan
erotuomaripalkkiot ja erotuomareiden kulukorvaukset. Nämä laskut tasataan kauden jälkeen.
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Sarjamaksut
Aikuiset
22.1.2016
Naisten I divisioona

310 €

22.5.2015

310 €

620 €

Miesten II divisioona

425 €

22.5.2015

425 €

850 €

Miesten III - IV divisioonat

495 €

29.5.2015

495 €

990 €

Miesten III divisioona* (EteläSuomi ja Kaakkois-Suomi)

740 €

29.5.2015

740 €

1 480 €

Miesten V divisioona

495 €

5.6.2015

495 €

990 €

Miesten VI divisioona

495 €

26.6.2015

495 €

990 €

Naisten II - III divisioonat

495 €

29.5.2015

495 €

990 €

Naisten IV divisioona

495 €

26.6.2015

495 €

990 €

25.9.2015
Suomen Cup miehet**

180 €

5.6.2015

180 €

360 €

Suomen Cup naiset**

120 €

5.6.2015

120 €

240 €

* Etelä- ja Kaakkois-Suomen M3divisioonassa käytössä tehokas 3x15min peliaika kaudella 2015-16.
** Pääsarjajoukkueiden sarjan osallistumismaksu sisältää oikeuden osallistua Suomen Cupiin. Lue lisää
uudistuneestä Suomen Cupista.
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Os. maksu
1/1

Juniorit
Ikäluokat:

Os. maksu 1/2

Os. maksu
2

syyskuun
lopussa

22.1.2016 Yhteensä

A-poikien SM-sarja

1995-97

310 €

22.5.2015

310 €

620 €

A-poikien I div

1995-97

390 €

16.6.2015

390 €

780 €

B-pojat (SM-kars. + SM-sarja) 1998-99

300 €

5.6.2015

200 €

300 €

800 €

B-pojat (SM-kars. + I div.)

1998-99

300 €

5.6.2015

200 €

300 €

800 €

B-pojat (SM-kars. + aluesarja) 1998-99

300 €

5.6.2015

390 €

300 €

990 €

B-pojat (aluesarja)

420 €

26.6.2015

420 €

840 €

C1-pojat (SM-kars. + SM-sarja)2000

300 €

5.6.2015

200 €

300 €

800 €

C1-pojat (SM-kars. +
aluesarja)

2000

300 €

5.6.2015

390 €

300 €

990 €

C1-pojat (aluesarja)

2000

410 €

26.6.2015

410 €

820 €

C2-pojat (SM-kars. + SM-sarja)2001

300 €

5.6.2015

290 €

300 €

890 €

C2-pojat (SM-kars. +
aluesarja)

2001

300 €

5.6.2015

390 €

300 €

990 €

C2-pojat (aluesarja)

2001

400 €

26.6.2015

400 €

800 €

A-tytöt (SM-kars. + SM-sarja) 1996-98

200 €

5.6.2015

190 €

200 €

590 €

A-tytöt (SM-kars. + I div.)

1996-98

200 €

5.6.2015

250 €

200 €

650 €

A-tyttöjen I div

1996-98

315 €

26.6.2015

315 €

630 €

200 €

590 €

1998-99

B-tytöt (SM-kars. + SM-sarja) 1999-2000 200 €

5.6.2015

190 €
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B-tytöt (SM-kars. + aluesarja) 1999-2000 200 €

5.6.2015

B-tytöt (aluesarja)

26.6.2015

1999-2000 315 €

250 €

200 €

650 €

315 €

630 €

C-tytöt (SM-kars. + SM-sarja) 2001-02

200 €

5.6.2015

190 €

200 €

590 €

C-tytöt (SM-kars. + aluesarja) 2001-02

200 €

5.6.2015

190 €

200 €

590 €

C tytöt (aluesarja)

2001-02

280 €

26.6.2015

280 €

560 €

D1-pojat

2002

380 €

11.9.2015

380 €

760 €

D2-pojat

2003

380 €

11.9.2015

380 €

760 €

E1-pojat

2004

370 €

18.9.2015

370 €

740 €

E2-pojat

2005

370 €

18.9.2015

370 €

740 €

F1-pojat

2006

240 €

18.9.2015

240 €

480 €

F2-pojat

2007

240 €

18.9.2015

240 €

480 €

G-pojat

2008-

60 €

marraskuu

60 €

120 €

D-tytöt

2003-04

240 €

11.9.2015

240 €

480 €

E-tytöt

2005-06

190 €

18.9.2015

190 €

380 €

F-tytöt

2007-08

170 €

18.9.2015

170 €

340 €

G-tytöt

2009-

60 €

marraskuu

60 €

120 €

B-, C1- ja C2-poikien sekä A-, B- ja C-tyttöjen SM-karsintoihin osallistuvat joukkueet saavat ensimmäisen osan
sarjamaksusta ilmoittautumisjärjestelmästä (yllä olevassa taulukossa merkitty erä 1:nä). Salibandyliitto laskuttaa
erikseen joukkueita 1/2 erän, kun SM-sarjaan päässeet joukkueet ovat tiedossa. KAIKKI sarjaan ilmoittautumiset
tehdään liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä!
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Valtakunnallisten sarjojen sarjavastuut
Sarjataso

Sarjavastaava

Puhelin

Miesten Salibandyliiga

Jyrki Paajanen

0400-529 020

Naisten Salibandyliiga

Jyrki Paajanen

0400-529 020

Miesten Divari

Jyrki Paajanen

0400-529 020

Suomen Cup (yksittäiset ottelut)

Jyrki Paajanen

0400-529 020

Naisten I divisioona

Tiina Koivisto

0400-529 014

A-poikien SM-sarja

Terho Laaksonen

0400-529 011

B-poikien SM-sarja, I div.

Jani Holopainen

0400-529 010

C1-poikien SM-sarja

Mikko Kaksonen

0400-529 028

C2-poikien SM-sarja

Olli Junttila

0400-529 012

A-tyttöjen SM-sarja

Tiina Koivisto

0400-529 014

B-tyttöjen SM-sarja

Mikko Helanen

0400-529 027

C-tyttöjen SM-sarja

Jan Kondo

0400-529 009

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@floorball.fi
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Valtakunnallisten sarjojen päivämäärät
Valtakunnallisten sarjojen alustavat aikataulut kaudelle 2015-16.
B-, C1- ja C2-poikien sekä A-, B- ja C-tyttöjen SM-karsinnat pelataan 22.-23.8. ja
29.-30.8.
Sarjataso

Kausi alkaa

Syyskausi päättyy Kevätkausi alkaa

Runkosarja
päättyy

Miesten Salibandyliiga

19.9.2015

19.12..2015

3.1.2016

5.3.2016

Naisten Salibandyliiga

19.9.2015

19.12.2015

3.1.2016

12.3.2016

Miesten Divari

19.9.2015

19.12.2015

3.1.2016

27.2.2016

Naisten I divisioona

26.9.2015

20.12.2015

9.1.2016

12.3.2016

A-poikien SM-sarja

3.10.2015

19.12.2015

9.1.2016

5.3.2016

B-poikien SM-sarja/I
div.

27.9.2015

20.12.2015

10.1.2016

13.3.2016

C1-poikien SM-sarja

26.9.2015

19.12.2015

9.1.2016

12.3.2016

C2-poikien SM-sarja

4.10.2015

20.12.2015

10.1.2016

13.3.2016

A-tyttöjen SM-sarja

3.10.2015

19.12.2015

16.1.2016

5.3.2016

B-tyttöjen SM-sarja

26.9.2015

13.12.2015

9.1.2016

13.3.2016

C-tyttöjen SM-sarja

3.10.2015

19.12.2015

16.1.2016

12.3.2016

HUOM! Aikataulut ovat alustavia. Muutokset mahdollisia.
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Sääntömuutokset
Tältä sivulta löydät merkittävimmät Kilpailusääntöjen muutokset tiivistettynä.
Tärkeimpiä muutoksia kauden 2015-16 hyväksytyissä Kilpailusäännöissä
ovat:
• 24§ Mikäli joukkue peruu osallistumisensa tai luopuu junioreiden SM-karsinnoista,
joukkueella ei ole osallistumisoikeutta liiton sarjoihin kuluvalla kaudella.
• 30§ Seuran ilmoittaman joukkueen yhteyshenkilön tulee olla vähintään 18-vuotias. Yksi
henkilö voi olla yhteyshenkilönä enintään viidessä joukkueessa. Jokaisella yhteyshenkilöllä
tulee olla henkilökohtainen ja ainoastaan tämän henkilön käytössä oleva sähköpostiosoite.
• 31§ Osanoton peruutusmaksut ovat euromääräisiä. Aiemmin nämä olivat sidottuja
osallistumismaksuihin.
• 37§ Joukkueen pöytäkirjaan merkityillä valmentajalla tulee olla miesten salibandyliigassa, I
ja II divisioonassa sekä naisten salibandyliigassa ja I divisioonassa ja A-E – junioreiden sarjoissa
joko kilpa- tai valmentajalisenssi.
• 41§ Mikäli joukkue suljetaan sarjasta valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen
loppusarjoista, karsintaotteluista tai junioreiden play off-karsinnoista peritään seuralta
luovutusmaksuna 2000 €.
• 48§. Junioripelaajan edustusoikeudet koskevat kilpailusäännöissä A-C – junioreita, D-G –
junioreiden edustusoikeudet määritellään Peli- ja Kisa- ja KerhoMaailman säännöissä
• 53§. Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus liiton sähköisessä
pelaajasiirtojärjestelmässä osoitteessa www.floorball.fi erillisten pelaajasiirtomääräysten
mukaan.
• 55§ Pelaajasiirtojen kirjaamimaksuja on tarkistettu.
• 56§ Lisätty erotuomarin toiminnan eettinen perusta sekä erotuomarin vastuurajoite
• 61§ Keskitetty erotuomareiden palkkioiden maksujärjestelmä otetaan käyttöön. Lisäksi
uudet erotuomaripalkkiot päivitetty.
• 66§ Kurinpitoasioiden käsittelyn kohteeksi mahdollinen erotuomarin asettelukielto

Kilpailusäännöt on ladattavissa pdf muodossa täältä.
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Lisenssit
Tältä sivulta löydät tärkeää tietoa kaikista kauden 2015-16 lisensseistä,
oikealta sivupalkista löydät linkin lisenssien ostoon, kysymyksiä ja
vastauksia sekä tietoa urheiluvakuutuksesta ja lisenssikortista.
Lisenssien ja vakuutusten hinnat kaudella 2015-2016 (päivitetty 17.8.2015)
Muutoksia lisenssien nimiin ja vakuutusehtoihin kaudella 2015-2016
Keskeiset muutokset kaudelle 2015-2016 koskevat Pohjolan Sporttiturvaa,
valmentaja- ja toimihenkilölisenssien sisällön uudistamista sekä salibandyn
harrastepasseja/-lisenssejä. Lisensseihin tuleviin muutoksiin perehdyt nopeasti
yllä olevan linkitetyn taulukon avulla.
Salibandyliiton yhteistyökumppani urheiluvakuuttamisessa on Pohjola. Kaikkia
Salibandyliiton lisenssejä/passeja voi ostaa Pohjolan Sporttiturva-vakuutuksen
kanssa tai ilman sitä. Tarjoamme lisenssien yhteydessä Pohjolan Sporttiturvavakuutuksen. Kaudelle 2015-2016 uutta:
•
•
•
•
•

•

1.1.2004 ja myöhemmin syntyneiden vakuutuksellinen lisenssi (Kisapassi) kattaa myös
muissa lajeissa sattuneet vahingot
hoitokorvauksen maksimi on noussut 8.500 eurosta 15.000 euroon
1.1.2004 ja myöhemmin syntyneillä ei ole omavastuuta
ennen 1.1.2004 syntyneillä omavastuu 100€ kaikissa lisenssiluokissa
Oikeus korvaukseen syntyy, kun älkillisen tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta
aiheutuu tutkimus-tai hoitokuluja. Tapaturmaan ei tarvitse liittyä enää ulkoista tekijää.
Korvaavuuden piiriin kuuluvat voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttamat
lihaksen tai jänteen venähdysvammat ja niihin hoitokuluina magneettitutkimus sekä
mahdolliset leikkaustoimenpiteet.
yläikäraja on poistunut

Lisenssit sivuilla on alkukaudesta ollut virheellinen tieto 2001-2003 syntyneiden Pelipassin omavastuusta. Kyseisessä
lisenssissä on 100 euron omavastuu ja tieto on korjattu 6.8. Tuoteselosteessa tieto on ollut oikein. Pahoittelemme
virhettä.

Salibandya seuroissa harrastaville, mm. kerhoissa, suositellaan
harrastetoimintaan suunnattuja vakuutuksellisia lisenssejä, Pistemestarilisenssiä,
Kortteliliigapassia ja Kerhopassia. Kauden 2014-2015 Säbämestaripassi muuttuu
Kortteliliigapassiksi kaudelle 2015-2016. Kerhopassi koskee seurojen kerhoja,
salibandy-/ sählykouluja kerhomaailman turnauksia, ja on tarkoitettu 1998 ja
myöhemmin syntyneille harrastajille. Pistemestaripassi on tarkoitettu vuonna
1998 ja aikaisemminn syntyneille harrastajille. Pistemestaripassin hintaa on
laskettu.

Sivu 18

Jatkossa kaudella 2015-2016 ikämiehet ja -naiset pelaavat Seniorisarjalisenssillä,
joka korvaa kauden 2014-2015 Pistemestarilisenssin. Valmentajatoimihenkilölisenssien sisältöjä on uudistettu: Valmentajalisenssi sisältää
käyttöoikeuden Salibandyliiton valmentajafooruumiin ja harjoite- ja ideapankkiin
(lue lisää uutisesta) ja toimihenkilölisenssi käyttöoikeuden Salibandyliiton
verkkokoulutusaineistoihin ja toimihenkilöfoorumiin. Erotuomareille tarjotaan
oma erotuomarilisenssi.
SALIBANDYN KILPAPELAAMINEN
Jokaisen Salibandyliiton järjestämiin kilpailuihin/turnauksiin osallistuvan
pelaajan tulee hankkia pelaajalisenssi ennen ensimmäistä otteluaan.
Erotuomareiden tulee hankkia joko pelaajalisenssi tai erotuomarilisenssi ja
valmentajien valmentajalisenssi (kilpalisenssi käy myös). Try-out vakuutus on
tarkoitettu seuranvaihtotilanteisiin kaudelle 2015-2016.
Kilpailulisenssi ja pääsarjalisenssi
Kilpailulisenssi on tarkoitettu ennen vuotta 1998 syntyneille, jotka osallistuvat
liiton viralliseen kilpailutoimintaan. Miehissä tämä tarkoittaa sarjatasoja 2.-6.divisioonat, naisissa 1.-4.-divisioonat sekä yli 18-vuotiaita A-junioreita.
Kilpailulisenssillä voi pelata myös seniorisarjoissa (M35 – M60 ja N30 – N35 jne.).
Kilpailulisenssi on mahdollista valita ilman vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva –
vakuutuksen kanssa, jossa on 15.000 € hoitokatto. Kilpailulisenssin hinta
sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on 161€, ilman vakuutusta 36€.
Pääsarjalisenssi on tarkoitettu ennen vuotta 1998 syntyneille naisten ja miesten
salibandyliigojen sekä miesten 1.divarin pelaajille. Pääsarjalisenssillä ei voi pelata
seniorisarjoissa. Pääsarjalisenssin voi valita ilman vakuutusta tai Pohjolan
Sporttiturva-vakuutuksella, jossa on 15 000 € hoitokatto. Pääsarjalisenssin hinta
sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on 295€, ilman vakuutusta 45€.
Vakuutuksettomien pääsarjalisenssin hankkijoiden tulee toimittaa todistus
voimassaolevasta urheiluvakuutuksesta liitolle ennen ensimmäistä otteluaan.
Merkintä toimitetusta todistuksesta lisätään ko. pelaajan tietoihin
Sporttirekisteriin.
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Kisapassi linkittyy Kisamaailma-pelimuotoon ja on tarkoitettu 2004 ja
myöhemmin syntyneille E-F junioreille. Kisapassin vakuutus on voimassa myös
muiden lajien kilpailuissa. Pelipassi linkittyy D-junioreiden Pelimaailmaan, ja on
tarkoitettu vuosina 1998-2003 syntyneille D-A-junioreille. Vuosina 2001-1995
syntyneet (A-C-ikäiset) juniori-ikäiset saavat pelata syntymävuotensa mukaisella
passilla/lisenssillä myös naisten ja miesten salibandyliigoissa ja miesten divarissa
ja muissa liiton sarjoissa. Kisapassin hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on
56€, ilman vakuutusta 36€. Pelipassin hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on
116€, ilman vakuutusta 36€.
Seniorisarjalisenssi on tarkoitettu seniorisarjoihin (M35 – M60 ja N30 – N35 jne.),
kun seniorisarja on ainoa pelattava sarja. Seniorisarjalisenssin hinta sisältäen
Pohjolan Sporttiturvan on 65€, ilman vakuutusta 25€.
Try-out vakuutus 2015-2016 Seuran ja pelimaan vaihtotilanteisiin on tarjolla
seitsemän vuorokautta voimassa oleva try-out -vakuutus. Mikäli tarve on pidempi
kuin seitsemän vuorokautta, vakuutuksen voi ostaa uudelleen. Try-out -vakuutus
ja siihen liittyvä Sporttiturva on voimassa seuran harjoituksissa ja
harjoitusotteluissa ym. lajitoiminnassa, se ei oikeuta pelaamaan liiton sarjoissa.
Try-out vakuutusta ei voi vaihtaa/korottaa koko kauden kattavaan
lisenssiin/passiin. Try-out-vakuutuksen hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on
32€.
Erotuomarit, toimitsijat ja joukkueiden taustaorganisaatio
Toimihenkilölisenssi on tarkoitettu joukkueenjohtajille, ottelutoimitsijoille ja
muille joukkueiden toimihenkilöille, jotka eivät harrasta kilpapelaamista.
Toimihenkilölisenssin hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on 18 €, ilman
vakuutusta 9€. Kauden 2015-2016 aikana rakennetaan toimihenkilöille oma
foorumi Floorball Centreen (valmentajien harjoite- ja ideointipankki), johon tulee
materiaalia mm. joukkueenjohtajille . Materiaalien valmistumisesta tiedotetaan
erikseen.
Erotuomarilisenssi on erotuomareideille (ei pelinohjaajille) tarkoitettu oma
lisenssi. Erotuomarilla tulee olla joko kilpailuun oikeuttava pelaajalisenssi tai
erotuomarilisenssi toimiakseen erotuomarina. Erotuomarilisenssin hinta
sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on 35€, ilman vakuutusta 25€.
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Valmentajalisenssi sisältää käyttöoikeuden Salibandyliiton valmentajafooruumiin
ja harjoite- ja ideapankkiin. Kaudesta 2015-2016 alkaen pöytäkirjaan merkityillä
valmentajalla tulee olla kilpa- tai valmentajalisenssi miesten salibandyliigassa, I ja
II divisioonassa sekä naisten salibandyliigassa ja I divisioonassa ja A-E –
junioreiden sarjoissa. Valmentajalisenssin hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan
on 37€, ilman vakuutusta 25€.
SALIBANDYN HARRASTAMINEN
Pistemestarilisenssi on tarkoitettu ennen vuotta 1998 syntyneille, jolla voi
osallistua esim. Pistemestari-turnauksiin, katusählyyn ja ym.
harrastetapahtumiin. Pistemestarilisenssin hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan
on 10€, ilman vakuutusta 5€.
Kortteliliigapassi (entinen Säbämestaripassi) on tarkoitettu vuonna 2000 tai
myöhemmin syntyneille, jotka osallistuvat ainoastaan Salibandyliiton
organisoimaan Korttililiigaan. Kerhopassi on tarkoitettu vuonna 1998 tai
myöhemmin syntyneille sählyn ja salibandyn harrastajille ja G-junioreiden
Kerhomaailma -turnausten ikäluokalle. Molemmat on mahdollista valita ilman
vakuutusta tai Pohjolan Sporttiturva – vakuutuksen kanssa. Kortteliliigapassin
hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on 27€, ilman vakuutusta 22€.
Kerhopassin hinta sisältäen Pohjolan Sporttiturvan on 10€, ilman vakuutusta 5€.
>> Siirry tästä lisenssin ostoon.
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Pelaajasiirtotietoa
Salibandyliiton kansalliset pelaajasiirrot uudistuvat kaudelle 2015-16! Otamme
nyt käyttöön täysin sähköisen pelaajasiirtojärjestelmän ja siirtoja määrittävät
Pelaajasiirtomääräykset (julkaistaan ennen siirtokauden alkua).
Jatkossa kaikki kansalliset siirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan
Salibandyliiton Palvelusivustolla. Salibandyliiton jäsenseurat saavat ennen
siirtokauden alkua sivustolle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksen käyttö
Palvelusivustolla vastaa allekirjoitusta.
Oleellisin muutos uudessa järjestelmässä on se, että nyt siirron hoitavat uusi ja
vanha seura keskenään. Näin ollen seurat ovat aina tietoisia siirtyvistä pelaajista.
Siirtojärjestelmään ei myöskään jää roikkumaan vanhoja siirtoja, sillä aikaa
prosessin hoitamiseen on seitsemän vuorokautta. Yhtenä merkittävänä
parannuksena on automaattinen hyväksyntä, joka saadaan järjestelmästä heti
kirjaamismaksun suorituksen jälkeen. Itse maksu suoritetaan Paytrail
maksuvälityksessä, jolloin pankkiviivettä ei muodostu lainkaan.
Siirtoprosessi pähkinänkuoressa:
1) Pelaajan uusi seura merkitsee pelaajan siirtyväksi Palvelusivustolla. (huom: Tunnuksen
käyttö vastaa seuran allekirjoitusta).
2) Uusi seura tarkistaa, tietojen kirjaamisen yhteydessä, onko pelaajasta maksettava
kasvattajakorvaus. Mikäli on, maksusta sovitaan vanhan seuran edustajan kanssa
erikseen ja asiasta tehdään merkintä (rasti ruutuun) kirjaamissivulla. Seura myös
vakuuttaa, että heillä on pelaajan täysi suostumus siirron tekemiseen, ja että pelaajalla
ei ole mitään hoitamatonta velvoitetta vanhaa seuraa kohtaan.
3) Tieto siirtohakemuksen asettamisesta vireille lähtee vanhalle seuralle (automaattiset
ilmoitukset sähköpostiin).
4) Vanha seura tarkistaa siirron tiedot, esim. mahdollinen kasvattajakorvaus, ja hyväksyy
siirron siirtojärjestelmässä (huom: tunnuksen käyttö vastaa seuran allekirjoitusta). Tämä
vaihe jää välistä vapaalla siirtojajalla. Tällöin vanha seura kuitenkin näkee järjestelmässä
seurasta pois siirtyneet pelaajat ja mahdollisiin epäkohtiin voi puuttua kuten
aiemmillakin kausilla (=pelaajalla hoitamattomia velvoitteita).
5) Huomioitavaa: Mikäli vanha seura ei hyväksy siirtoa seitsemän (7) vuorokauden
kuluessa, siirtohakemus mitätöityy ja prosessi joudutaan aloittamaan alusta. Vanha
seura saa odottavista siirroista yhden muistutuksen per vuorokausi.
6) Uusi seura saa tiedon vanhan seuran tekemästä hyväksynnästä (automaattiset
ilmoitukset sähköpostiin).
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7) Tällöin uudelle seuralle avautuu ladattavaksi + tulostettavaksi pelaajan siirtohakemus.
Siihen otetaan pelaajan allekirjoitus.
8) Seurojen sähköisesti ja pelaajan käsin allekirjoittama siirtohakemuslomake säilytetään
uuden seuran toimesta kahden (2) pelikauden ajan. Papereita ei tarvitse lähettää
mihinkään, ellei liitto niitä erikseen pyydä nähtäväksi.
9) Kun siirtolomake on ladattu, avautuu uudelle seuralle myös kirjaamismaksun
suorittamis-sivu. Huomioitavaa: Siirron kirjaamismaksu tulee suorittaa välittömästi,
muuten siirtoprosessi purkautuu. Valittavana ovat kaikki Paytrail
maksunvälityspalvelun maksuvaihtoehdot (yleisimmät verkkopankit sekä luottokortit).
10)Kirjaamismaksu välittyy heti Salibandyliiton järjestelmään ja siirto etenee
automaattiseen hyväksyntään.
11)Edustusoikeuden alkamispäivä uudessa seurassa on +7vrk kirjaamismaksun
suorittamisesta.
12)Pelaajan tiedot kirjautuvat automaattisesti pelaajasiirtolistalle, josta selviää tarkka
ed.oikeuden alkamispäivä.
13)Liitto tarkistaa pistokokeina tai tarvittaessa automaattisen hyväksynnän tietoja.
14)Seuran sisäinen siirto on muutoin edellä kuvatun mukainen, mutta vanhan seuran
hyväksyntä jää pois, koska uusi ja vanha seura ovat tässä yhteydessä sama asia.

Kansallinen siirtoaika alkaa kesäkuun ensimmäisenä maanantaina (1.6.).
Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran suostumusta, päättyy tiistaina 30.6.
Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan perjantaina 15.1.2016.
Kansainvälinen pelaajasiirtoaika alkaa jo 1.5.2015 Kansainvälisistä siirroista
vastaa IFF. Kv-siirrot tehdään IFF:n sääntöjen mukaan, eikä niitä siis kirjata
Salibandyliiton järjestelmässä. Lue lisää kv-siirroista.
Muut tärkeät päivämäärät mm. edustusoikeuksiin liittyen olemme koonneet
yhdelle sivulle, josta voit tarkistaa tulevat takarajat.
Kaudella 2015-16 kaikki muut kansalliset edustusoikeusasiat (esim. R-edustukset
ja Y-ilmoitukset) hoidetaan paperisilla lomakkeilla. Pyrkimyksenä kuitenkin on,
että kaudesta 2016-17 alkaen kaikki edustusoikeusasiat hoidetaan samassa
sähköisessä järjestelmässä kuin pelaajasiirrotkin.
Kysyttävää edustusoikeuksista?
Edustusoikeusasioissa palvelee Salibandyliiton valtakunnallinen puhelinpalvelu
0400-529017 arkisin klo 9.30-16. Sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot
osoitteella pelaajasiirrot@floorball.fi Vastausaika on ruuhka-aikaan n. 2
vuorokautta, joten sähköpostilla tulee tehdä vain kiireettömät yhteydenotot.

