Salibandyn Suomen Cupin mestaruudesta on pelattu kaudesta
1988-89 lähtien ja kaudella 2015-16 Cupin herruudesta
taistellaan 27. kerran. Tulevalle kaudelle TEHO Sport Suomen
Cup kokee useita mielenkiintoisia uudistuksia!
Miesten Suomen Cupin 1. kierrokselle osallistuvat joukkueet 4.-6. divisioonista ja osa 3.
divisioonan joukkueista. Toisella kierroksella Cupin aloittavat loput 3. divisioonan joukkueet, sekä
2. divisioonan joukkueet. Cupin kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan alueellisesti
turnausmuotoisena – lähtökohtaisesti neljän joukkueen lohkoissa. Cupin uutuutena
turnausmuotoisissa lohkoissa siirrytään enemmän Cup-muotoiseen ottelujärjestelmään:

 Lohkon neljä joukkuetta arvotaan kahdeksi ottelupariksi. Otteluparien voittajat kohtaavat
lohkon finaalissa ja otteluparien häviäjät kisaavat ns. toisesta mahdollisuudesta. Lohkon finaalin
voittaja etenee Cupissa seuraavalle kierrokselle kun taas finaalin hävinnyt kohtaa alakaavion
otteluparin voittajan taistelussa paikasta jatkoon. Turnausmuotoiset ottelut pelataan ratkaisuun
asti jatkoaikoineen ja rangaistuslaukauskilpailuineen! Lohkovaiheesta selviää siis jatkoon kahdella
voitolla.
Mikäli turnausmuotoinen lohko pelataan kolmen tai viiden joukkueen lohkona, pelataan lohkossa
yksinkertainen sarja.
Uutuutena Suomen Cupissa on myös porrastettu osallistumismaksu. Ne joukkueet, jotka
osallistuvat Cupin 1. kierrokselle, eivätkä selviä jatkoon, maksavat Cupin osallistumismaksusta
vain puolet!
Cupin kolmannella kierroksella siirrytään yksittäisiin otteluihin. Otteluparit muodostetaan
alueellisen kaavion mukaan. Loput 2. divisioonan joukkueet aloittavat Cupin kolmannelta
kierrokselta. Neljännestä kierroksesta lähtien Cup muuttuu valtakunnalliseksi ja otteluparit
muodostetaan arvalla. Yksittäisten otteluiden arvonnassa uutuutena on alemman sarjatason
joukkueen kotietu lähialueen sisäisissä otteluissa:

 Mikäli ottelupariin arvottavien joukkueiden kotipaikkakuntien välinen etäisyys on alle 250km,
toimii alemman sarjatason joukkue otteluparissa kotijoukkueena. Lähialueotteluiden alemman

sarjatason joukkueen kotietua ei ole kuitenkaan enää siinä vaiheessa kun Cupissa on jäljellä
kahdeksan joukkuetta (puolivälierät).
Miesten Salibandyliigan ja Divarin joukkueet aloittavat Cupin 4.-5. kierroksilta. Suomen Cup
huipentuu tammikuun 2016 lopulla pelattavaan suureen finaalitapahtumaan, jossa ratkaistaan
miesten ja naisten Cup-mestaruudet, sekä pikku- ja haastajafinaalien voittajat. Sekä isommista
että pienemmistä Cup-mestaruuksista palkitaan pokaalein ja mitalein – minkä lisäksi jokaisen
finaalin voittaja kuittaa rahapalkinnon. Miesten Suomen Cupin finaalin voittajan palkintoshekki on
10 000 euroa.

Miesten Suomen Cup
Kierros:
1. kierros
2. kierros
3. kierros
4. kierros
5. kierros
6. kierros
…
Finaalit:

Cupin aloittavia joukkueita:
3.-6. divisioonan joukkueet
2.-3. divisioonan joukkueet
Divarin joukkueet
Salibandyliigan ja Divarin joukkueet

Ottelujärjestemä:
Turnausmuotoinen Cup-järjestelmä
Turnausmuotoinen Cup-järjestelmä
Yksittäiset ottelut, alueellinen kaavio
Yksittäiset ottelut
Yksittäiset ottelut

Miesten Cup –finaali, pikku- ja haastajafinaali

Palkinnot:
Miesten Suomen Cupin finaalin joukkueille mitalit, pokaalit, sekä mestarille kiertopokaali
Pikku- ja haastajafinaalien joukkueille mitalit ja voittajille pokaalit
Rahapalkinnot:
Miesten Suomen Cupin mestari:
Miesten Suomen Cupin kakkonen:
Pikkufinaalin voittaja:
Haastajafinaalin voittaja:

10 000 euroa
3 000 euroa
750 euroa
500 euroa

Ilmoittautuminen miesten Suomen Cupiin alkaa 27.4.2015 ja päättyy 5.6.2015.
Miesten Suomen Cupin osallistumismaksu on 360 euroa. Ensimmäinen osa 180 euroa laskutetaan
ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen osa 25.9. Ne joukkueet, jotka putoavat Cupista 1.
kierroksella, vapautuvat toisen erän maksamisesta.

