Suomen Salibandyliitto ry
TULOSPALVELUMÄÄRÄYKSET
KAUDELLA 2017-18
1§ Yleistä Tulospalvelumääräyksistä
1.1. Nämä ovat Suomen Salibandyliitto ry:n Tulospalvelumääräykset
(TulospM) pelikaudelle 2017–18. Näitä määräyksiä noudatetaan 1.6.2017–
31.5.2018.
1.2. TulospM noudatetaan aina, ellei toisin ole määrätty. TulospM lisäksi
noudatetaan Salibandyliiton Kilpailusääntöjä, Sarjamääräyksiä ja
Toimitsijamääräyksiä.
1.3. Salibandyliitto toimittaa joukkueiden käyttöön tulospalveluohjeet jotka ovat
ladattavissa liiton internet-sivuilta (palvelut – materiaalit - kilpailutoiminta).
1.4. TulospM hyväksyy kausittain Salibandyliiton hallitus ja niitä voidaan
täydentää ja korjata kauden edetessä. Salibandyliitto voi myös antaa
tarkempia ohjeita TulospM noudattamisesta.

2§ Tulospalvelun kategoriat
2.1. Kaudella 2017–18 Salibandyliiton sarjojen joukkuehallinta ja otteluiden
tulospalvelu hoidetaan erillisessä Salibandyn Palvelusivusto – järjestelmässä
(www.palvelusivusto.fi/fb/) Tulospalvelu jakaantuu kolmeen kategoriaan:
2.1.1. Yksittäisten otteluiden ja turnausmuotoisena pelattavien junioreiden
SM-sarjojen reaaliaikainen tulospalvelu:
Ottelupöytäkirja ja tilastointi tehdään sähköisesti.
2.1.2. Turnausmuotoisten sarjojen tulospalvelu:
Ottelupöytäkirja tehdään paperisena versiona, otteluiden lopputulokset kirjataan
Palvelusivustolle turnauksen vastuujoukkueen toimesta viimeistään 2 tuntia
kunkin turnauksen viimeisen ottelun päätyttyä.
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Erikseen määritellyissä turnausmuotoisissa sarjoissa kokeillaan sähköistä
tulospalvelua kauden 2017-18. Sarjavastaavat informoivat ja antavat tarkemmat
toimintaohjeet näiden sarjojen joukkueille.
2.1.3. Pienten junioreiden turnauskortti:
Turnauksen otteluista koostetaan yksinkertainen tuloskortti ja otteluiden
lopputulokset kirjataan Palvelusivustolle turnauksen vastuujoukkueen toimesta
viimeistään 2 tuntia kunkin turnauksen viimeisen ottelun päätyttyä.

2.2. Eri sarjojen Sarjamääräyksissä on kerrottu mitä ym. kategoriaa sarjoissa
noudatetaan.

3§ Yksittäisten otteluiden tilastointi ja reaaliaikainen
tulospalvelu
3.1. Kaudella 2017-18 yksittäisten otteluiden ja turnausmuotoisena pelattavien
junioreiden SM-sarjojen reaaliaikainen tulospalvelu toteutetaan täysin
sähköisenä. Paperista, tulospalvelusta tulostettavaa ottelupöytäkirjaa
käytetään tarvittaessa varalla sarjajärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
3.2. Joukkue hallinnoi kotiotteluidensa sekä erikseen määrättyjen
vastuuturnausten tilastointia ja joukkuekokoonpanoja liiton myöntämällä
Palvelusivuston tulospalvelutunnuksella. Tunnuksia on yksi per joukkue
pelattujen sarjojen lukumäärästä riippumatta. Tunnuksella joukkue huolehtii
itsenäisesti seuraavia kokonaisuuksia:
3.2.1. Yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite).
3.2.2. Joukkueen sarjakohtaisen peruskokoonpanon ilmoittaminen järjestelmään
vähintään 7 vrk ennen ensimmäistä liiton alaista sarjaottelua.
3.2.3. Joukkueen ottelukohtaisen kokoonpanon ilmoittaminen järjestelmään
vähintään 2 tuntia ennen päivän ottelun alkamisajankohtaa. Pelaajalla on KilpS
50§ mukainen pelioikeus ottelussa, kun tämä on lisätty ottelukohtaiseen
kokoonpanoon. Mikäli joukkueessa pelaa pelioikeudeton pelaaja, KilpS 65§
mukaan joukkue määrätään hävinneeksi ottelu. Pelisääntöjen mukaisesti
joukkueella tulee olla ottelun alkaessa kokoonpanossa maalivahti ja vähintään 5
kenttäpelaajaa.
3.2.4. Joukkueen kotiottelun tilastoinnin toteuttaminen kohdan 3.5 mukaisesti.
Kirjautuminen järjestelmään vähintään 60 minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa.

3.3. Pelaajaluettelona käytetään vain Salibandyliiton virallista luetteloa.
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3.3.1. Pelaajaluettelosta tulee ilmetä joukkueen pelaajien etu- ja sukunimet,
pelipaikat, pelinumerot ja kentälliset (ml. aloituskentällinen). Lisäksi luetteloon
merkitään joukkueen kapteeni (C), toimihenkilöt tehtävittäin eriteltynä sekä
mahdolliset farmisopimuspelaajat (F), yli-ikäispelaajat (Y) ja
rinnakkaisedustuspelaajat (R).
3.3.2. Pelaajaluettelo allekirjoitetaan joukkueen toimihenkilön toimesta ennen sen
luovuttamista ottelun toimitsijoille vähintään 60 min ennen ottelun alkamisaikaa.
3.3.3. Ottelun toimitsijat vertaavat paperista pelaajaluetteloa joukkueen
Palvelusivustolla ilmoittamaan ottelun kokoonpanoon. Toimitsijat suorittavat
tarvittavat korjaukset ottelun kokoonpanoon molempien joukkueiden osalta.
Korjauksia voidaan tehdä ottelun alkamiseen asti.
3.3.4. Epäselvissä tapauksissa joukkueen toimittama paperinen pelaajaluettelo
on ratkaiseva.
3.3.5. Sarjajärjestäjä voi antaa sarjakohtaisesti erillisiä määräyksiä
pelaajaluettelon toimittamisesta.

3.4. Ottelun erotuomaritiedot siirtyvät tulospalvelujärjestelmään
automaattisesti. Toimitsijat huolehtivat, että tiedot ovat ottelun tiedoissa oikein.
3.5. Ottelu tilastoidaan annettujen tulospalveluohjeiden ja Sarjamääräysten
mukaisesti seuraavin tarkennuksin:
3.5.1. Ottelun päätyttyä toinen ottelun erotuomareista vahvistaa ottelun tiedot
antamalla tilastointiin henkilökohtaisen id:nsä. Joukkueen vahvistusta ei tarvita.
3.5.2. Mikäli ottelutapahtumasta halutaan tehdä vastalause, tulee menetellä
Kilpailusääntöjen mukaisesti sillä erotuksella, että tilastointinäkymästä joukkue
rastittaa erotuomareiden valvonnassa kohdan ”vastalause jätetty”. Lopullinen
vastalause tehdään sähköpostilla sarjajärjestäjälle.

4§ Turnausmuotoisten sarjojen tilastointi ja
tulospalvelu
4.1. Kaudella 2017-18 turnausmuotoisten otteluiden tilastointi toteutetaan
paperisena ottelupöytäkirjana ja pienemmissä junioreissa turnauskorttina.
Tämän lisäksi turnausten ottelutulokset ilmoitetaan tulospalvelujärjestelmään
vastuujoukkueiden toimesta.
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4.2. Turnausmuotoista sarjaa pelaava joukkue hallinnoi joukkuekokoonpanoja
liiton myöntämällä Palvelusivuston tulospalvelutunnuksella. Tunnuksia on yksi
per joukkue pelattujen sarjojen lukumäärästä riippumatta. Tunnuksella joukkue
huolehtii itsenäisesti seuraavia kokonaisuuksia:
4.2.1. Yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot syötetty järjestelmään (nimi ja
sähköpostiosoite).
4.2.2. Joukkueen sarjakohtainen peruskokoonpano syötetty järjestelmään
vähintään 3 vrk ennen ensimmäistä liiton alaista sarjaottelua (pois lukien D-G
junioreiden sarjat joissa henkilökohtaisia tilastoja ei koosteta).
4.2.3. Joukkueen toimiessa turnauksen vastuujoukkueena, päivän otteluiden
tulokset syötettynä tulospalvelujärjestelmään vähintään 2 tuntia päivän viimeisen
ottelun päätyttyä.

4.3. Joukkue toimittaa pelaajaluettelon jokaiseen turnaukseen erikseen.
4.3.1. Luettelosta on määrätty tarkemmin Sarja- ja toimitsijamääräyksissä.

4.4. Ottelu tilastoidaan ja turnaus hoidetaan loppuun vastuujoukkueen
toimesta kuten Kilpailusäännöissä sekä Toimitsija- ja Sarjamääräyksissä on
määrätty.

5§ Tulospalvelujärjestelmän virhetilanteet
5.1. Mikäli Salibandyn Palvelusivustolla havaitaan merkittävä käyttöä estävä
virhe, liitolla on oikeus ottaa käyttöön varajärjestelmä. Vain liiton määräämällä
sarjavastaavalla tai kilpailupäälliköllä on oikeus määrätä varajärjestelmä
otettavaksi käyttöön. Kaudella 2017-18 varajärjestelmä on:
5.1.1. Reaaliaikaisessa tulospalvelussa paperinen ottelupöytäkirja.
5.1.2. Turnausmuotoisissa sarjoissa ottelutulokset toimitetaan sähköpostilla
sarjavastaavalle.

5.2. Pienemmissä virhetilanteissa tilastointia suoritetaan paperille kunnes
palvelu toimii jälleen normaalisti tai sarjavastaava ilmoittaa varajärjestelmän
otetuksi käyttöön.
5.3. Liitolla on oikeus keskeyttää Palvelusivuston käyttö korjaustoimenpiteiden
ajaksi. Virhetilanteet pyritään ratkaisemaan aina mahdollisimman nopeasti,
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virka-aika huomioiden. Liitolla on oikeus siirtää eteenpäin asettamiaan
tulospalvelun takarajoja korjaustoimien vuoksi.

6§ Muut ongelmatilanteet ja tiedustelut
6.1. Palvelusivuston tulospalveluun ja tilastointiin liittyvät yhteydenotot hoitaa
liittyvistä yhteydenotoista vastaa pelattavan sarjan oma sarjavastaava. Tiedot
on kerrottu sarjojen joukkueille etukäteen ja ovat nähtävissä Salibandyliiton
internet-sivuilla (säbäinfo -henkilökunta ja organisaatio)

7§ Tulospalvelumääräysten laiminlyönti
7.1. Mikäli Salibandyliiton jäsenseura, sen alainen joukkue tai sen yksittäinen
pelaaja tai toimihenkilö laiminlyö näitä Tulospalvelumääräyksiä, liitto voi toimia
kuten Kilpailusäännöissä §61-73 ja eri sarjojen Sarjamääräyksissä on
määrätty.
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