Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2019-2020
Länsirannikko
Sarja:

Miesten 2.divisioona
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Lohkojen määrä:
Joukkueita lohkossa:
Sarjakierrokset ja -muoto:

1
11
Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika 3 x 20 min. tehokasta peliaikaa.
Mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen, pelataan 5 minuutin jatkoaika. Jatkoaika
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan. Mikäli peli on
tasan myös jatkoajan jälkeen, lauotaan viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu.
Ottelun voitosta saa varsinaisella peliajalla kolme (3) sarjapistettä, jatkoajalla tai
rangaistuslaukauskilpailussa saavutetusta voitosta kaksi (2) sarjapistettä ja hävitystä yhden (1)

Pudotuspelit:

Runkosarjan 1.-4. sijoittuneet joukkueet Länsirannikon alueellisiin pudotuspeleihin, jotka pelataan paras
kolmesta – järjestelmällä.
Runkosarjan 1. sijoittunut joukkue saa valita vastustajansa sarjan 3. - 4. sijoittuneista joukkueista.
Runkosarjan 2. sijoittunut joukkue saa vastustajan valitsematta jääneestä sarjan 3. - 4. sijoittuneesta
joukkueesta. Kotietu runkosarjan 1. ja 2. sijoittuneilla joukkueilla.
Otteluparien voittajat kohtaavat alueellisessa finaalissa, joka pelataan paras kolmesta -järjestelmällä.
Kotietu on runkosarjassa paremmin sijoittuneella.
Peliaika 3 x 20 min. tehokasta peliaikaa. Mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen,
pelataan 20 minuutin jatkoaika. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajalla
pelataan viidellä viittä vastaan.
Mikäli peli on tasan myös jatkoajan jälkeen, lauotaan viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu.
Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.
Pudotuspeleissä ja finaalisarjassa noudatetaan miesten 2. divisioonan sarjamääräyksiä.
Seurojen II-joukkueet, eli joukkueet, joiden seuroilla on joukkue kaudella 2019-20 pääsarjoissa
(miesten Salibandyliigassa tai Divarissa), eivät voi osallistua alueellisiin pudotuspeleihin (seuran Ijoukkueen mahdollinen putoaminen Divarista ei mahdollista II-joukkueen osallistumista Divarin
nousukarsintoihin).

Karsinnat ylös:

Alueellisen finaalin voittaja jatkaa I-divisioonan valtakunnalliseen karsintaan.

Suomisarja:

Länsirannikolla neljällä(4) joukkueella suora sarjapaikka Suomisarjaan ja kaksi(2) joukkuetta karsivat
paikasta Suomisarjaan yhdessä Pohjanmaan joukkueiden kanssa.
Pudotuspelien finaalivaiheeseen edenneet joukkueet ovat oikeutettuja Suomisarjapaikkaan. Tämän
jälkeen pudotuspelien välierävaiheessa tippuneet saavat paikan Suomisarjassa kaudella 2020-21,
mikäli runkosarjasijoitus sitä edellyttää. Pääsarjaseuran II-joukkue saa suoran paikan Suomisarjaan,
mikäli runkosarjasijoitus sitä edellyttää.

Runkosarjassa sijoille 3.-6. sijoittuneista joukkueista loput kaksi karsimaan paikasta Suomisarjaan.
Karsinta pelataan ylialueellisena ristiinkarsintana, jossa runkosarjasijoitukseltaan parempi
Länsirannikon joukkue pelaa Pohjanmaan runkosarjasijoitukseltaan heikompaa karsijaa vastaan ja
runkosarjassa heikommin sijoittunut Länsirannikon joukkue pelaa Pohjanmaan
runkosarjasijoitukseltaan parempaa karsijaa vastaan. Kotietu Länsirannikon ja Pohjanmaan
runkosarjassa paremmin sijoittuneilla joukkueilla. Pääsarjaseuran II-joukkue osallistuu Suomisarjan
karsintoihin, mikäli runkosarjasijoitus siihen oikeuttaa.
Karsinnat pelataan paras kolmesta järjestelmällä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x 20
min tehokasta peliaikaa, jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min jatkoaika viidellä viittä
vastaan, joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen
tasatilanteessa, käydään viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan
välillä on 5 min. tauko.
Karsinnat alas:

Runkosarjan 10.-11. sijoittuneet karsivat 3.divisioonan joukkueiden kanssa paikasta 2.divisioonassa
kaudella 2020-2021

