SALIBANDY NEWS 2013-2014 (päivitetty 18.4.2013)
Huom! Tämä on Newsin kevyt pdf-versio. Ajantasaisin tieto löytyy aina Newsin www-versiosta!
Kausi 2013-14 on ovella!
Tervehdys Salibandyliitosta Sinulle joka luet Salibandy Newsiä!
Kausi 2013-14 on Suomen Salibandyliiton 28. sarjakausi. Tulevalla kaudella kamppailee
liiton sarjatoiminnassa noin 2500 joukkuetta ja yli 50 000 pelaajaa. Kasvavat joukkue- ja
pelaajamäärät ovat asettaneet haasteita järjestelmien kehittämiseen ilmoittautumisissa,
pelaajasiirroissa ja tulospalvelussa. Kaikkien näiden tavoitteena on parantaa
asiakaspalvelua eli palvella toiminnassa mukana olevia seuroja entistä laadukkaammin.
Tulospalvelujärjestelmä tulee vaihtumaan kaudelle 2013-14. Uuden
tulospalvelujärjestelmän tavoitteena on saada kokonaisuus palvelemaan kaikkien
sarjatasojen tulospalvelua laadukkaammin ja entistä luotettavammin.
Järjestelmä on suuri kokonaisuus ja käyttäjinä tulevat toimimaan sarjavastaavien lisäksi
kaikki kilpailutoiminnassa mukana olevat seurat ja joukkueet.
Jotta tulospalvelujärjestelmä saadaan toimimaan kaikilta osin laadukkaasti, täytyy itse
järjestelmän olla looginen ja käyttäjäystävällinen. Ennen sarjakauden alkua tullaan
järjestämään runsaasti koulutustilaisuuksia, tällä turvataan se, että järjestelmä saadaan
tutuksi kaikille tarvittaville tahoille.
Edessäsi olevaan kauden 2013–14 Salibandy Newsiin on koottu seuroille ja joukkueille
liiton kilpailutoiminnasta ja tukitoimista tarpeellinen tietopaketti tulevaan kauteen.
Tutustukaa Salibandy Newsiin huolella!
Tsemppiä kauteen 2013-14!
Suomen Salibandyliitto ry:n psta
Ari Vehniäinen
kilpailutoiminnan päällikkö

YLEISTÄ
KAUSI 2013-2014
Salibandykausi 2013–14 on alkamassa. On siis aika tutustua tulevaan kauteen Salibandy
Newsin muodossa. Tällä kaudella News julkaistaan ensimmäistä kertaa täysin
nettipohjaisena versiona. Olemme myös tiivistäneet Newsin sisältöä. Tämä Salibandy
News julkaisu sisältää vankan tietopaketin uuteen kauteen.
Kilpailusäännöt
Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2013 alkaen. Uudet kilpailusäännöt löytyvät
täältä. Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella!
Sarjatoimintaan ilmoittautuminen
Seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä
ilmoittautumisjärjestelmässä: Salibandy.net > Asioi verkossa > Sähköinen
ilmoittautumisjärjestelmä. 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 2013–14
osallistumismaksun korotus on 50 euroa / aikuisjoukkue ja 25 euroa / juniorijoukkue.
Mahdollinen korotus laskutetaan joukkueelta jälkikäteen. Uusille seuroille ei ole
korotettua osallistumismaksua.
Rästit
Mikäli seuralla tai sen joukkueella on aiempia rästimaksuja = mitä tahansa SSBL:n
lähettämiä maksamattomia laskuja, ei seuran minkään joukkueen ilmoittautumista oteta
huomioon. Rästimaksut on maksettava ennen ilmoittautumista, mikäli joukkue aikoo
säilyttää sarjapaikkansa. Maksuasioissa yhteys liiton jäsensihteeriin: p. 044-7629970 tai
piia.luoma@salibandy.net
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!
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 liiton Sarjavaliokunnan toimesta ja
ylimpien tasojen sarjapaikat Liittohallituksen toimesta. Liitto tarjoaa vapautuvia
sarjapaikkoja joukkueille edellisen kauden menestyksen ja alueellisten kriteereitten
perusteella. Ylempää sarjapaikkaa ei voi hakea! Lisätietoa vapautuvista sarjapaikoista.
Sarjapaikan siirtohakemukset
Alemmilla sarjatasoilla (miesten III-VI ja naisten II-IV div.) sekä juniorisarjoissa (pois
lukien nuorten SM-sarja pojat/tytöt) seura voi anoa perustellusta syystä sarjapaikkansa
siirtoa toiselle seuralle ajalla 2.-24.5.2013. Tarkat siirtomääräykset ja kirjaamismaksun
suuruus määritellään Kilpailusäännöissä §29.
Siirtohakemus tehdään käyttämällä sarjapaikansiirtolomaketta, jonka voi ladata
salibandy.netin materiaalisalkusta. (2.5. alkaen) Ennen hakemuksen palauttamista
sarjapaikan luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapaikalleen!
Sarjapaikan siirtoa voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta on tehtävä kirjallinen
selvitys. HUOM! Sarjapaikansiirtoja voidaan hakea vasta kun kauden 2013-14 kilpailusäännöt
ovat astuneet voimaan ja lomake on julkaistu (2.5.).
Sarjajärjestelmät
Kauden 2013–14 aikuisten, junioreiden ja Suomen Cupin sarjajärjestelmät valmistuvat
myöhemmin keväällä. Löydät ne liiton internet sivuilta: kilpailutoiminta > sarjat ja
tilastot.
Sarjamääräykset yksittäisiin otteluihin
Seuraavilla SSBL:n tasoilla noudatetaan yksittäisten otteluiden sarjamääräyksiä: Miesten
II divisioona,
Naisten I divisioona, Poikien nuorten SM-sarja, Tyttöjen nuorten SM-sarja, B-poikien SMsarja,
C 1 poikien SM-sarja, C 2 poikien play-off ottelut ja C-tyttöjen play-off ottelut.
Sarjamääräykset on jo julkaistu tulevaa kautta varten.
Lohkojaot
Sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Lohkojakoja ei tule
tiedustella puhelimitse vaan niistä ilmoitetaan joukkueiden yhteyshenkilöille postitse
mahdollisimman pian. Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan myös SSBL:n internet sivuilta:
kilpailutoiminta > sarjat ja tilastot.
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! Turnaushakemuslomakkeita on saatavilla salibandy.netin
materiaalisalkusta.

Sarjojen alkaminen
Sarjat alkavat kaudella 2013-14 jo elokuussa, mutta pääosin syyskuun lopulla ja
lokakuun aikana. Sarjaohjelmat julkaistaan liiton internet sivujen tilastopalvelussa
hyvissä ajoin ennen sarjojen alkamista.
Seniorisarjat (M35, M40, M45, M50, M55, M60, N30, N35 ja N40)
Seniorisarjat alkavat marras- joulukuussa. Uutena sarjana käynnistyy M60, 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.
Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet
Kaikista siirtyvistä pelaajista joilla on ollut pelaajalisenssi kaudella 2012–13 on tehtävä
pelaajasiirto. Siirrot täytetään viime kauden tapaan liiton internet palvelussa.
Pelaajasiirtojen omilta sivuilta löytyy myös vankka tietopaketti siirtojen tekemiseen.
Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 3.6.2013 - 17.1.2014. Vapaa siirtoaika (=ilman vanhan
seuran suostumusta) on 3.6.–2.7.2013. Kirjaamismaksut ja tarkat siirtomääräykset
määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8.
Lisää tietoa pelaajasiirroista löydät edustusoikeuksien pääsivulta.
Palvelemme edustusoikeusasioissa numerossa 0400-529017 tai sähköpostitse
pelaajasiirrot@salibandy.net
Henkilökohtainen pelaajalisenssi
Jokaisella SSBL:n sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan voimassa oleva
henkilökohtainen pelaajalisenssi. Kauden 2013–14 lisenssikausi on 1.8.2013–31.7.2014.
Lisenssit lunastetaan liiton internet sivujen kautta. Lisenssien hinnat ja yksityiskohdat
varmistuvat toukokuun alussa, jolloin päivitämme tiedot sivuillemme. Kauden 2013-14
lisenssit ovat myynnissä arviolta heinäkuun puolivälistä alkaen.
Lisenssikortti
Kauden 2013-14 lisenssikortin toimitustapa varmistuu alkukesästä. Löydät
viimeisimmän lisenssikorttitiedon Salibandy.netistä: > Asioi verkossa > Lisenssit >
Lisenssitietoa > Lisenssikortti
SSBL toivottaa pelionnea kaudelle 2013-14 !!

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Tälle sivulle olemme listanneet merkittävimpiä päivämääriä kaudella 2013-14. Lisätietoa
löydät liiton kilpailusäännöistä. Voit olla myös yhteydessä liiton puhelinpalveluun 0400529017.
Toukokuu
Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan / uusi pelikausi alkaa: 01.05.2013
Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa: 02.05.2013
Sarjaanilm.aika päättyy N1div, M2div, PA-SM: 08.05.2013
Sarjaanilm.aika päätyy M3-4div, N2-3div: 10.05.2013
Sarjaanilm.aika päättyy M5div: 17.05.2013
Sarjapaikansiirtohakemusten takaraja: 24.05.2013 (periytyvissä ilmoittautumisen
yhteydessä)
Sarjaanilm.aika päättyy B-C juniorit SM-karsinta: 24.05.2013
Sarjaanilm.aika päättyy Suomen Cup: 31.05.2013
Kesäkuu
Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika alkaa: 03.06.2013
Sarjaanilm.aika päättyy muut A-C juniorit: 07.06.2013
Sarjaanilm.aika päättyy N4div, M6div: 07.06.2013
Heinäkuu
Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika päättyy: 02.07.2013
Kauden 2013-2014 pelaajasiirrot astuvat aikaisintaan voimaan: 10.07.2013
Elokuu
Lisenssikausi 2013-2014 alkaa (myynnissä heinäkuun puolivälistä lähtien) 01.08.2013
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat: 31.08.2013
Rinnakkaisedustusten haku alkaa: 14.08.2013
Sarjaanilm.aika päättyy D-juniorit: 30.08.2013
Takautuvan lisenssivakuutuksen hankinta-aika päättyy: 31.08.2013
Syyskuu
Sarjaanilm.aika päättyy E-F juniorit: 06.09.2013
Farmisopimus -hakemusten takaraja: 27.09.2013
Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> C jun.) 27.09.2013
Poikkeuslupahakemusten takaraja: 27.09.2013
Rinnakkaisedustushakemusten kirjaamismaksut nousevat: 28.09.2013
Marraskuu
Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> D-E jun.) 29.11.2013
Joulukuu
Kansainvälinen siirtoaika päättyy: 31.12.2013

Tammikuu
Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy: 17.01.2014
Rinnakkaisedustusten haku päättyy + rin.edustusten päättämisilmoitusten takaraja:
17.01.2014
Osallistumismaksu 2/2 erääntyy: 24.01.2014
Helmikuu
Jäsenmaksu 2013 erääntyy (postitus vk 1-4) 2/2014
Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy: 07.02.2014
Huhtikuu
Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy: 30.04.2014
Kilpailukausi 2013-14 päättyy: 30.04.2014

ILMOITTAUTUMISAJAT, HINNAT JA ERÄPÄIVÄT
Huom! Kaikki sarjaan ilmoittautumiset tehdään liiton sähköisessä
ilmoittautumisjärjestelmässä. Järjestelmä antaa joukkuekohtaisen maksulomakkeen.
Sarjamaksu on jaettu kahteen erään.
AIKUISTEN sarjailmoittautumisten takarajat ja sarjamaksujen eräpäivät

Sarjataso

Ilmoittautumisen Osal.maksun
Osal.maksun
takaraja
erä 1/2 eräpäivä erä 2/2 eräpäivä

Naisten I divisioona

8.5.2013

24.5.2013

24.1.2014

Miesten II divisioona

8.5.2013

24.5.2013

24.1.2014

Miesten III - IV divisioonat 10.5.2013

24.5.2013

24.1.2014

Naisten II - III divisioonat

10.5.2013

24.5.2013

24.1.2014

Miesten V divisioona

17.5.2013

31.5.2013

24.1.2014

Naisten IV divisioona

7.6.2013

21.6.2013

24.1.2014

Miesten VI divisioona

7.6.2013

21.6.2013

24.1.2014

Suomen Cup

31.5.2013

31.5.2013

AIKUISTEN sarjamaksut
Sarjataso

Erä 1/2 Erä 2/2 Sarjamaksu yhteensä

Naisten I divisioona

280 €

280 €

560 €

Miesten II divisioona

390 €

390 €

780 €

Miesten III - VI divisioonat

465 €

465 €

930 €

Miesten III divisioona (Etelä-Suomi)

700 €

700 €

1 400 €

Naisten II - IV divisioonat

465 €

465 €

930 €

Suomen Cup naiset; I – IV divisioonat

110 €

110 €

220 €

Suomen Cup miehet; II-VI divisioonat

165 €

165 €

330 €

Suomen Cup miehet; liiga ja I divisioona sis. kauden sarjamaksuun
Suomen Cup naiset liiga

sis. kauden sarjamaksuun

JUNIOREIDEN sarjaanilmoittautumisten takarajat ja sarjamaksujen eräpäivät

Sarjataso

Ilmoittautumisen Osal.maksun
Osal.maksun
takaraja
erä 1/2 eräpäivä erä 2/2 eräpäivä

Nuorten SM-sarja (pojat ja tytöt) 8.5.2013

24.5.2013

24.1.2014

B –C juniorit SM-karsinta

24.5.2013

7.6.2013

24.1.2014

Muut A-C -juniorit

7.6.2013

20.6.2013

24.1.2014

D-juniorit

30.8.2013

13.9.2013

24.1.2014

E-F -juniorit

6.9.2013

20.9.2013

24.1.2014

G-juniorit (KerhoMaailma)

aluekohtaisesti syys-lokakuussa

JUNIOREIDEN sarjamaksut

Sarjataso

Synt.vuodet Erä 1/2 Erä 2/2 Sarjamaksu yhteensä

Nuorten SM-sarja (pojat)

1993-95

280 €

280 €

560 €

Nuorten I div (pojat)

1993-95

355 €

355 €

710 €

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

1996-97

565 €

200 €

765 €

B pojat (SM-kars. + aluesarja)

1996-97

565 €

365 €

930 €

B pojat (aluesarja)

1996-97

365 €

365 €

730 €

Nuorten SM-sarja (tytöt)

1994-97

245 €

245 €

490 €

Nuorten I div (tytöt)

1994-97

255 €

255 €

510 €

C1 pojat (SM-kars. + SM-sarja) 1998

560 €

200 €

760 €

C1 pojat (SM-kars. + aluesarja) 1998

560 €

365 €

925 €

C1 pojat (aluesarja)

1998

365 €

365 €

730 €

C2 pojat (SM-kars. + SM-sarja) 1999

560 €

365 €

925 €

C2 pojat (SM-kars. + aluesarja) 1999

560 €

365 €

925 €

C2 pojat (aluesarja)

1999

365 €

365 €

730 €

C tytöt (SM-kars. + SM-sarja)

1998-99

355 €

205 €

560 €

C tytöt (SM-kars. + aluesarja)

1998-99

355 €

205 €

560 €

C tytöt (aluesarja)

1998-99

205 €

205 €

410 €

D1 pojat

2000

345 €

345 € 690 €

D2 pojat

2001

345 €

345 € 690 €

D-tytöt

2000-01 185 €

185 € 370 €

E1 pojat

2002

330 €

330 € 660 €

E2 pojat

2003

330 €

330 € 660 €

E-tytöt

2002-03 140 €

140 € 280 €

F1 pojat

2004

165 €

165 € 330 €

F2 pojat

2005

165 €

165 € 330 €

F-tytöt

2004-05 140 €

140 € 280 €

G-juniorit 2006-07 aluekoht.
Harrastesarjoihin (esim. Seniorit) julkaistaan myöhemmin erilliset kilpailukutsut, joista
käy ilmi sarjamaksut ja takarajat. KAIKKI sarjaan ilmoittautumiset tehdään liiton
ilmoittautumisjärjestelmässä! Paperisia lomakkeita ei ole.

TIETOA SARJAAN ILMOITTAUTUMISESTA
Edellisiltä kausilta tuttuun tapaan sarjailmoittautuminen hoidetaan tälläkin kaudella
liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä (myös harrastesarjat!) Järjestelmä toimii
seurakäyttäjätunnuksilla. Sarjalasku tallennetaan järjestelmästä. Alla olemme kertoneet
ilmoittautumisista vielä lisää.
Ilmoittautumisjärjestelmän käyttöalustana on tuttu ja turvallinen Sporttirekisteri.
Ilmoittautumiset tehdään käyttäen seurojen yksilöllisiä sportti-id –tunnuksia. Mikäli
seurallanne ei tunnuksia ole, niitä voi tiedustella liiton puhelinpalvelusta 0400-529017.
Seuratunnukset myönnetään vain SSBL:n rekisteriin merkitylle
seuran yhteyshenkilölle. Seuran yhteyshenkilö voi olla myös toimiston ”yleisosoite”.
Seuratunnuksen tiedot voi tarkistaa ja muokata kirjautumalla ensin jäsenpalveluun.
Huom! B-C junioreiden sarjoihin on tullut muutoksia! Tutustu ko. sarjojen
ilmoittautumiseen täällä.
Näin seura ilmoittaa joukkueen sarjaan:
• Tutustu ensin ilmoittautumisjärjestelmän ohjeeseen! Surffaa sen jälkeen
sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän pääsivulle.
• Oikea sarjataso valitaan ilmoittautumisten pääsivulta ja klikataan halutun sarjan
ilmoittautumislinkkiä.
• Tunnistaudutaan palveluun seuran hallinnoimalla sportti-id:llä + salasanalla.
• Syötetään joukkueen tiedot. Seuraa mahdollisia ruudun lisäohjeita.
• Vahvistetaan sähköinen ilmoittautuminen.
• Otetaan talteen järjestelmän antamat maksulomakkeet (sarjamaksu kahdessa
tasasuuruisessa erässä, joten huomaa, että laskutiedosto sisältää sekä erä1 että
erä2 lomakkeet).
• Vahvistus + kopio laskusta lähtee ilmoittajan sähköpostiin.
• Joukkueen tiedot siirtyvät Sporttirekisteriin ja käsittelyä jatkaa liiton aluevastaava.
• Odotetaan SSBL:n alue/sarjavastaavan hyväksyntää ilmoittautumiselle. Huom:
Seuran rästit SSBL:lle ovat este hyväksynnälle.
Ilmoittautuminen on alustava kunnes seura on suorittanut rästinsä tai sopinut
maksusuunnitelmasta.
Huomattavaa: Jokainen seuran joukkue tulee ilmoittaa yksitellen.
Muista nämä asiat ennen kuin ilmoitat joukkuetta sarjaan!
• Ovathan seurasi tiedot ajan tasalla?
• Seuratunnus toimii ja se on oikean henkilön nimellä?
• Talleta ilmoittautumisjärjestelmän viimeisellä sivulla antama lasku: Pdf-tiedosto
sisältää kaksi sivua (erä 1 ja erä 2).
• Maksa erä 1 ko. sarjan eräpäivään mennessä!
• Muista maksaa erä 2 viimeistään 24.1.2014. Vinkki: Tee maksuajastus jo nyt
omassa verkkopankissasi.

YHTEYSTIEDOT
Salibandyliitto on uudistanut organisaatiorakennettaan. Merkittävin muutos on se, että
nyt myös pääsarjat hoidetaan liiton alaisuudessa (ennen erillisen osakeyhtiön toimesta).
Tällä muutoksella olemme pyrkineet parantamaan sarja-asioiden käsittelyä entisestään.
Viime vuoden lopulla otimme käyttöön myös valtakunnallisen lisenssi- ja
edustusoikeuksien palvelunumeron 0400-529017. Puhelinpäivystys jokaisena
arkipäivänä klo 9.30-16. Meille voi lähettää myös sähköpostia: lisenssit@salibandy.net tai
pelaajasiirrot@salibandy.net Kaikki muut sähköiset tiedustelut pyydämme tekemään
palautesivumme kautta.
Yleistiedustelut kannattaa osoittaa liiton vaihteeseen 09-4542140,
Sarja-asioissa yhteys ensisijaisesti omaan aluetoimistoon tai sarjavastaavaan.
Salibandyliitto on jaettu seitsemään toiminnalliseen alueeseen. Sarjatoiminnassa on
käytössä myös valtakunnallinen taso, jonka alle sijoittuvat yksittäisinä otteluina
pelattavat ei-alueelliset sarjat.
Sarjailmoittautuminen tapahtuu sen alueen alle, johon seura liiton aluejaottelussa
kuuluu, poislukien valtakunnalliset sarjatasot.
Lisätietoa liiton aluejaosta (aluetoimistojen yhteystiedot).

SUOMEN CUP
Ole joukkueesi kanssa osa perinnettä!
Tiesittekö, että Miesten Suomen Cup pelattiin ensimmäisen kerran kaudella 1988-89?
Nyt haussa on 25. Cup-voittaja! Ensimmäinen naisten Suomen Cup pelattiin puolestaan
kaudella 1991-92. Tällä kaudella ratkotaan 21. Cup-kannun kohtalo!
Vuosien varrella Suomen Cup on tarjonnut alasarjajoukkueille oivan mahdollisuuden
haastaa kaukalossa sarjatasoa, tai useampaa, ylempänä pelaavat kilpakumppanit ja
todistaa väittämän: Joukkueemme on parempi kuin mitä sarjatasomme kertoo!
Tulkaa ja haastakaa viime kauden voittajat: Happee (miehet) ja Classic (naiset).
Suomen Cup kaudella 2013-14 käynnistyy turnausmuotoisilla kierroksilla 7.-8.9.2013.
Kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan turnausmuotoisina ja nämä turnaukset pelataan
mahdollisimman alueellisina. Ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon pääsee kunkin lohkon
kaksi parasta joukkuetta. Kolmannelle kierrokselle selviävät toisen kierroksen
lohkojen kaksi parasta.
Miehissä pääsarjajoukkueet tulevat mukaan 4. kierroksella. Naisissa liigajoukkueet aloittavat Cuptaipaleensa 3. kierrokselta.
Suomen Cupiin osallistuu kausittain n. 150 joukkuetta! Parhaille joukkueille on luvassa
mukavat rahapalkinnot:
Miesten Cup
- voittaja 10 000 €
- finaalin häviäjä 3 000 €
- pikkufinaalin voittaja 750 €
- haastajafinaalin voittaja 500 €
Miesten pikkufinaalissa pelaavat pisimmälle selvinneet II-VI div. joukkueet ja
haastajafinaalissa pisimmälle selvinneet IV-VI div. joukkueet.
Naisten Cup
- voittaja 3 500 €
- finaalin häviäjä 1 000 €
- pikkufinaalin voittaja 500 €
Joten: Onko joukkueesi valmis kunnioittamaan perinteikästä Suomen Cupia?
Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 31.5.2013 mennessä liiton sähköisessä
ilmoittautumisjärjestelmässä (avataan 2.5.)

LISENSSITIETOA
Julkaisemme www-versiossamme kauden 2013-14 lisenssien yksityiskohdat jo ennen
kuin myynti alkaa arviolta heinäkuun puolivälissä (lisenssikausi vaihtuu 1.8.)
Toistaiseksi tulevan kauden tiedot eivät ole selvillä. Päivitämme taulukot (hinnat, ehdot,
jne.) heti kun asiat varmistuvat, arviolta toukokuun alussa.
Lisenssien lunastus tapahtuu lisenssien pääsivulta josta löydät myös kaiken tarpeellisen
lisätiedon lisensseihin liittyen. Voit olla myös yhteydessä liiton puhelinpalveluun 0400529017 (ark. 9.30-16) tai lisenssit@salibandy.net

PELAAJASIIRTOTIETOA
Salibandyliitto uusii sarjahallinta- ja tulospalvelujärjestelmänsä kaudelle 2013-14. Tämän
muutoksen vuoksi olemme joutuneet lykkäämään täysin sähköisen
pelaajasiirtojärjestelmän käyttöönottoa yhdellä vuodella. Pelaajasiirrot, ja kaikki muut
edustusoikeusasiat, hoidetaan edelliskauden tapaan.
Edustusoikeuksiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Kansallinen siirtoaika alkaa
kesäkuun ensimmäisenä maanantaina (3.6.). Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran
suostumusta, päättyy tiistaina 2.7. Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan 17.1.2014.
Kansainvälinen siirtoaika alkaa jo 1.5.2013 Kansainvälisistä siirroista vastaa IFF. Lue lisää.
Muut tärkeät päivämäärät mm. edustusoikeuksiin liittyen olemme koonneet tähän Newsiin yhdelle
sivulle, josta voit tarkistaa tulevat takarajat.
Siirry tästä edustusoikeuksien pääsivulle.
Edustusoikeusasioissa palvelee liiton puhelinpalvelu 0400-529017 tai
pelaajasiirrot@salibandy.net

D-G JUNIORIT
Tiesitkö, että junnut pelaavat omilla, oman ikäluokkansa mukaan räätälöidyillä
säännöillä?
Miten junnujen salibandysäännöt eroavat virallisista säännöistä?
Tutustu alla olevista linkeistä Kerho-, Kisa- ja Pelimaailman pelimuotoihin ja jopa
tarkkoihin sääntöihin.
PeliMaailma | KerhoMaailma | KisaMaailma
Muista myös, että joukkueilla on mahdollisuus osallistua kilpa- tai haastajasarjaan!
Huomioi valinnassa ainakin seuraavat asiat:
• Tavoitteena on, heti kauden alusta alkaen taata kaikille osallistujille tasaisia,

kehittäviä ja oman taitotason pelejä.
• Lapset nauttivat suunnilleen oman tasoisista peleistä.
• Sarjatason valinnassa kannattaa miettiä kuluneen kauden pelimenestystä ja

toisaalta voi pelata elokuussa muutaman harjoitusottelun jos on epävarma oman
joukkueen tasosta.
• Sarjajärjestelmät asettuvat lopulliseen muotoonsa, kun sarjavastaavat näkevät
joukkuemäärät. Sarjajärjestelmiä laadittaessa otetaan huomioon, että
haastajasarjan parhaat joukkueet pääsevät vielä haastamaan kilpasarjan
joukkueita.
• Sarjatason valinnassa kannattaa miettiä kuluneen kauden pelimenestystä ja
toisaalta voi pelata elokuussa muutaman harjoitusottelun jos on epävarma oman
joukkueen tasosta
Kilpasarjan joukkue?
• Harjoittelee vähintään kolme kertaa viikossa
• Joukkueesi pitäisi kuulua kilpailullisesti alueen parhaimmistoon (määrä riippuu

alueen joukkueiden kokonaismäärästä)
• Joukkue on ollut kasassa muutaman vuoden
Haastajasarjan joukkue?
• Harjoittelee 1-3 kertaa viikossa
• Erityisesti uusille/ vähän aikaa toimineille joukkueille
Lisätietoa Peli- Kisa- ja Kerhomaailmasta antaa Salibandyliiton nuorisopäällikkö Kim
Sällström: p. 0400-529003 / kim.sallstrom@salibandy.net

KOULUTUS- JA VALMENNUSINFO

Sivun sisältöä päivitetään vielä...
Ajantasaisen koulutuskalenterin löydät koulutus- ja valmennussektorin uusilta sivuilta.
Koulutuksiin ilmoittaudutaan liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä, ellei toisin
ole mainittu.

EROTUOMARIT
Haastava, mutta antoisa harrastus? Se on erotuomarina toimiminen!
Haluaisitko lähteä mukaan mukavaan harrastustoimintaan? Salibandyssa
erotuomaritehtäviä riittää monella tasolla. Kaikki tehtävät ovat eri tavalla haastavia: Voit
tuomita pienien juniorien otteluista aina kansainvälisiin tehtäviin saakka ja kaikkea siitä
väliltä.
Salibandyerotuomareita on jo melkein tuhat, mutta tarvitsemme lisää innokkaita
harrastajia. Koulutamme taas lisää erotuomareita ensi syksynä kentillemme. Tämä
harrastus ei maksa sinulle, vaan voit saada harrastuksesta myös pienen rahallisen
korvauksen. Palkkiot vaihtelevat sarjoittain ja turnauksissa voit
tuomita useamman pelin peräkkäin. Erotuomarina olet näköalapaikalla näkemässä lajin
ja sen harrastajien kehityksen. Mutta ennen kaikkea saat harrastuksesta paljon uusia
ystäviä ja
mielenkiintoista haastetta vapaa-aikaasi.
Tule mukaan syksyn erotuomarikursseille ja huomaa, että aloittaville pelaajalisenssin
omaaville uusille erotuomareille ensimmäisen kauden koulutus on maksuton.
Kiinnostuitko?
Ilmoittaudu erotuomarikurssille liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä.
Päivitämme loppukesästä ilmoittautumisjärjestelmään kaikki syksyn
koulutuspäivämäärät ja lisätiedot. Ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisella
Sporttirekisteritunnuksella tai syöttämällä henkilö- ja osoitetiedot järjestelmään. Lopuksi
tallennetaan järjestelmän antama kurssimaksulomake.
Tutustu myös erotuomareiden omiin sivuihin.

Salibandy News on Suomen Salibandyliiton julkaisema tietopaketti tulevaan pelikauteen.
Kaudelle 2013-14 News julkaistaan ensimmäistä kertaa puhtaana www-versiona. Tämä pdfversio
on tarkoitettu tulostamista varten. Ajantasaisin tieto löytyy aina www-versiosta!

