Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2017-2018

Valtakunnallinen
Sarja:
Taso:

B-tyttöjen SM-sarja
Runkosarja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lohkojen määrä:
Joukkueita lohkossa:
Sarjakierrokset ja -muoto:

Pudotuspelit:

1
10
Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina.
Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa, tasapelitilanteessa pelataan 5 min jatkoaika neljällä neljää
vastaan ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin saakka. Mikäli ratkaisua ei synnyt jatkoajalla, ratkaistaan
voittaja kolmen laukojan rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelun voitosta joukkueelle kaksi sarjapistettä,
varsinaisella peliajalla hävinneelle nolla. Jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa hävinneelle
joukkueelle yksi piste. Kotijoukkue vastaa kaikista otteluiden järjestelykuluista ja erotuomarikuluista.
Runkosarjan kuusi parasta jatkavat pudotuspeleihin.

Play off –karsinta:

Runkosarjan 7. ja 8. sijoittuneet karsivat pääsystä pudotuspeleihin.

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2017-2018
Valtakunnallinen
Sarja:
Taso:
Pudotuspelit:

B-tyttöjen SM-sarja
Pudotuspelit
Runkosarjan kuusi parasta, sekä play off –karsinnoista tulevat kaksi joukkuetta pelaavat pudotuspelit
yksittäisinä otteluina. Puolivälierissä, välierissä ja finaaleissa paremmuus ratkaistaan paras kolmesta
järjestelmällä (kaksi voittoa). Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Varsinaisen peliajan päättyessä
tasan, pelataan 20 min jatkoaika kolmella kolmea vastaan ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin saakka.
Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, voittaja ratkaistaan kolmen laukojan
rangaistuslaukauskilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.
Play off –karsintaryhmien voittajat saavat pudotuspeleihin sijoituksekseen play off –karsintaryhmään
osallistuneen SM-sarjajoukkueen runkosarjan sijoituksen.

Puolivälierät:

Runkosarjan voittaja saa valita ensin vastustajan sijoilta 7. - 8.
Runkosarjan 2. sijoittunut saa valita vastustajan sijoilta 6. - 8. valitsematta jääneistä joukkueista.
Runkosarjan 3. sijoittunut saa valita vastustajan sijoilta 5. - 8. valitsematta jääneistä joukkueista.
Runkosarjan 4. sijoittunut saa vastaansa valitsematta jääneen joukkueen.
Ottelupareissa runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa
3. puolivälieräottelussa.

Välierät:

Välieriin selviävät puolivälieräparien voittajat.
Välierissä vastakkain pelaavat runkosarjassa parhaiten sijoittunut joukkue ja huonoiten sijoittunut
joukkue sekä runkosarjassa toiseksi parhaiten sijoittunut joukkue ja toiseksi huonoiten sijoittunut
joukkue.
Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 3.
välieräottelussa.

Finaaliottelut:

Finaaliotteluihin selviävät välieräparien voittajat.
Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 3.
loppuottelussa.

Pronssiottelu:

Pronssiottelussa pelaavat välieräparien häviäjät.
Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena pronssiottelussa.

Ks. play off –karsinta sivulta 2

Sarja:
Taso:

Lohkojen määrä:
Joukkueita ryhmässä:
Sarjakierrokset ja -muoto:

B-tyttöjen SM-sarja
Play off –karsintaryhmät (alueellista sarjoista tulleet joukkueet)
1

2

1
2
3
4

1
2
3
4

2
4
Karsinnat pelataan turnausmuotoisina pudotuspeleinä kaksivaiheisesti.
Peliaika 1. vaiheessa 3 x 15 minuuttia juoksevaa peliaikaa, Varsinaisen peliajan päättyessä tasan,
pelataan 10 min jatkoaika viidellä viittä vastaan ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin saakka. Mikäli
peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, voittaja ratkaistaan kolmen laukojan
rangaistuslaukauskilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 2 min. tauko.
Peliaika 2. vaiheessa 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Varsinaisen peliajan päättyessä tasan, pelataan
20 min jatkoaika viidellä viittä vastaan ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin saakka. Mikäli peli on
jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, voittaja ratkaistaan kolmen laukojan rangaistuslaukauskilpailussa.
Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.
Karsinnan 1. vaiheessa alueellisista sarjoista tulevista joukkueista muodostetaan kaksi 4
joukkueen karsintaryhmää. Karsintaryhmissä joukkueet arvotaan välieräpareiksi. Välieräparien
voittajat kohtaavat karsintaryhmän finaalissa.
Karsinnan 2. vaiheessa karsintaryhmien finaalien voittajat pelaavat SM-sarjan 7. ja 8. sijoittuneita
vastaan, otteluparit arvotaan. Otteluparien voittajat pääsevät SM-sarjan pudotuspeleihin
(puolivälieriin).
Play off –karsintaryhmien voittajat saavat pudotuspeleihin sijoituksekseen play off –karsintaryhmään
osallistuneen SM-sarjajoukkueen runkosarjan sijoituksen.

