Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021
Valtakunnallinen
Sarja:
Taso:

Lohkojen määrä:
Joukkueita lohkossa:
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Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Lisäksi kaikissa lohkoissa pelataan lohkojen sisällä kaksi viiden joukkueen välisarjaa
yksinkertaisena sarjana, joten jokaiselle joukkueelle tulee runkosarjassa 22 ottelua. Välisarjat pelataan lohkojen sisällä
mahdollisimman alueellisesti. Välisarjat pelataan varsinaisten runkosarjakierrosten puolessa välissä, kierroksilla 10 -13.
Peliaika: 3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 5 min jatkoaika äkkikuolemalla viidellä
viittä vastaan. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa.
Samalla seuralla voi olla Suomisarjassa vain yksi joukkue.
Kaudella 2021-22 Suomisarja pelataan kolmessa 10-11 joukkueen lohkossa yksittäisinä otteluina.
Divarista kaudella 2020-21 putoavat joukkueet pelaavat kaudella 2021-22 muutoin Suomisarjassa, mutta jos toinen tai molemmat
putoajat Divarista tulevat Pohjois-Suomen alueelta, niin ne putoavat Suomisarjan sijasta Pohjois-Suomen 2-divisioonan lohkoon.
Mikäli Suomisarjassa on kaudella 2021-22 jossain lohkossa 11 joukkuetta, niin siinä lohkossa pelataan kaksinkertaisen runkosarjan
päälle neljä otteluparia (koti- ja vieraspeli) sekä yksi kolmen joukkueen yksinkertainen välisarja, siten että kaikille joukkueille tulee
runkosarjassa 22 ottelua. Otteluparit ja välisarja pelataan lohkon sisällä mahdollisimman alueellisesti.

Divarikarsinta ja esikarsinta
pääsystä Divarikarsintoihin:

Lohkojen 1.-2.sijoittunneet suoraan Divarikarsintoihin. Lisäksi Suomisarjan kaksi parasta lohkokolmosta (pistevertailu) karsivat
pääsystä Divarikarsintoihin Pohjois-Suomen II-divisioonan lohkon kahta parasta joukkuetta vastaan. Tätä vaihetta kutsutaan
esikarsinnaksi.
Esikarsinnan otteluparit määräytyvät seuraavasti:
Suomisarjan paras lohkokolmonen kohtaa Pohjois-Suomen 2-div. lohkokakkosen ja Suomisarjan toiseksi paras lohkokolmonen
kohtaa Pohjois-Suomen 2-div. lohkovoittajan. Esikarsinnan otteluparien voittajat Divarikarsintaan.
Divarin esikarsinnassa otteluparin paremmuus ratkeaa kahden ottelun (koti/vieras) yhteispisteillä, voitosta varsinaisella peliajalla
saa kaksi pistettä ja tasapelistä yhden pisteen. Esikarsintapeleissä Suomisarjan paras lohkokolmonen sekä Pohjois-Suomen 2-div.
lohkovoittaja saavat valita aloittavatko otteluparinsa kotona vai vieraissa. Esikarsinta pelataan yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x
20 min. tehokasta peliaikaa, mikäli ensimmäinen ottelu päättyy tasan, niin ei pelata jatkoaikaa. Mikäli yhteispisteet kahden
ottelun jälkeen ovat tasan 2-2, pelataan toisen pelin perään 1 x 20 min. jatko-ottelu.Jatko-ottelu ei pääty ensimmäiseen
hyväksyttyyn maaliin vaan se pelataan alusta loppuun asti. Mikäli jatko-ottelu päättyy tasapeliin, ratkaistaan otteluparin voittaja
viiden laukojan RL-kilpailussa. Toisen karsintapelin varsinaisen peliajan ja jatko-ottelun välillä on 5 min. tauko. Mikäli PohjoisSuomen 2-div. joukkue voittaa oman esikarsintaotteluparinsa, niin se saa varsinaiseen Divarikarsintaan ja sen kaavioon mukaansa
pudottamansa Suomisarjan joukkueen lohkon, sarjansijoituksen, pisteet ja maalieron.
Divarikarsinnoissa käytettävän karsintojen ottelukaavion määrää se mistä Suomisarjan lohkosta tulee paras lohkovoittaja
(pistevertailu). Divarin karsinnat pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa). Kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa
3.ottelussa molemmilla Divarin karsintakierroksilla Suomisarjan runkosarjassa paremmin sijoittuneella joukkueella. Mikäli
joukkueiden sijoitus on sama, niin silloin kotietu määräytyy Suomisarjan runkosarjan pistevertailun perusteella.
Divarikarsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti:
Karsintakaavio 1, paras lohkovoittaja lohkosta A
1.karsintakierros:
A1 – C3/B3/PS1/2 (ottelu 1)
B2 – C2
(ottelu 2)
B1 – A2
(ottelu 3)
C1 – A3/B3/PS1/2 (ottelu 4)
1.karsintakierroksen otteluparien voittajat 2.karsintakierrokselle.
2.karsintakierros:
voittaja ottelusta 1 – voittaja ottelusta 2
voittaja ottelusta 3 – voittaja ottelusta 4
2.karsintakierroksen otteluparien voittajat nousevat Divariin kaudeksi 2021-22.

Karsintakaavio 2, paras lohkovoittaja lohkosta B
1.karsintakierros:
B1 – C3/A3/PS1/2 (ottelu 1)
A2 – C2
(ottelu 2)
A1 – B2
(ottelu 3)
C1 – B3/A3PS1/2 (ottelu 4)
1.karsintakierroksen otteluparien voittajat 2.karsintakierrokselle.
2.karsintakierros:
voittaja ottelusta 1 – voittaja ottelusta 2
voittaja ottelusta 3 – voittaja ottelusta 4
2.karsintakierroksen otteluparien voittajat nousevat Divariin kaudeksi 2021-22.
Karsintakaavio 3, paras lohkovoittaja lohkosta C
1.karsintakierros:
C1 – A3/B3/PS1/2 (ottelu 1)
A2 – B2
(ottelu 2)
B1 – C2
(ottelu 3)
A1 – C3/B3/PS1/2 (ottelu 4)
1.karsintakierroksen otteluparien voittajat 2.karsintakierrokselle.
2.karsintakierros:
voittaja ottelusta 1 – voittaja ottelusta 2
voittaja ottelusta 3 – voittaja ottelusta 4
2.karsintakierroksen otteluparien voittajat nousevat Divariin kaudeksi 2021-22.
Divarikarsinta pelataan yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x 20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan,
pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo
ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.
Seurojen II-joukkueet, eli joukkueet, joiden seuroilla on joukkue kaudella 2020-21 pääsarjoissa (miesten Salibandyliigassa tai
Divarissa), eivät voi osallistua Divarin karsintoihin eivätkä Divarin esikarsintoihin. Seuran ykkösjoukkueen mahdollinen
putoaminen Divarista ei mahdollista II-joukkueen osallistumista Divarin karsintoihin tai esikarsintoihin. Mikäli sellainen joukkue,
joka ei voi osallistua em. karsintaotteluihin, sijoittuu Suomisarjan lohkossaan karsintoihin oikeuttavalle sijoitukselle, niin joukkue
ohitetaan ja tilalle otetaan samasta lohkosta runkosarjassa parhaiten sijoittunut karsinnan ulkopuolelle jäänyt joukkue, joka voi
em. karsintoihin osallistua.

Suora nouseminen Suomisarjaan:

Alueellisten II-divisioonien lohkovoittajat (6 kpl) pelaavat keskenään suorasta noususta Suomisarjaan.
Karsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti:
M2D Etelä-Suomi 1 (ES1) – M2D Kaakkois-Suomi 1 (KS1)
M2D Sisä-Suomi 1 (SS1) – M2D Savo-Karjala 1 (SK1)
M2D Länsirannikko 1 (LR1) – M2D Pohjanmaa 1 (PM1)
Karsintojen ottelupareissa kussakin otteluparissa II-divisioonan runkosarjan lohkovoittajien pistevertailun parempi joukkue
kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa.
Otteluparien voittajat nousevat suoraan Suomisarjaan kaudeksi 2021-22. Otteluparien häviäjät jatkavat Suomisarjan
nousukarsintoihin.
Karsinnat suorasta noususta Suomisarjaan pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 3x20
min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RLkilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.

Karsinnat noususta/säilymisestä
Suomisarjassa:

Suomisarjan lohkojen 8. – 9.sijoittuneet joukkueet karsivat säilymisestä Suomisarjassa. Suomisarjan karsintoihin osallistuvat myös
Suomisarjan suorien nousukarsintojen hävinneet II-divisioonan lohkovoittajat sekä alueellisten II-divisioonien lohkokakkosten
esikarsintakarsintaotteluiden voittajat (voittaja ES2 – KS2, voittaja LR2 – PM2 ja voittaja SS2 – SK2). II-divisioonan lohkokakkosten
esikarsinnat pääsystä varsinaisiin Suomisarjan karsintoihin pelataan yksittäisinä otteluina paras kolmesta systeemillä (kaksi
voittoa) ja näiden esikarsintojen tarkempi järjestelmä määritellään alueellisissa II-divisioonan sarjajärjestelmissä.
Suomisarjan karsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti:
Suomisarjan A8 – voittaja ES2/KS2
Suomisarjan B8 – voittaja LR2/PM2
Suomisarjan C8 – voittaja SS2/SK2
häviäjä ES1/KS1 – Suomisarjan A9
häviäjä LR1/PM1 – Suomisarjan B9
häviäjä SS1/SK1 – Suomisarjan C9
Suomisarjan karsintojen ottelupareissa ensin merkityt joukkueet kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa.

Otteluparien voittajat pelaavat Suomisarjassa kaudella 2021-22.
Otteluparien häviäjät pelaavat alueellisessa II-divisioonassa kaudella 2021-22.
Karsinnat noususta/säilymisestä Suomisarjaan pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika:
3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RLkilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.
Putoajat:

Suomisarjan lohkojen 10. sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan alueelliseen II-divisioonaan kaudeksi 2021-22.

