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KausiKausi-info 20202020-21 on perinteinen tietopaketti uuteen pelikauteen. Sarjaan ilmoittautuminen
kaudelle 20202020-21 alkaa pääsarjojen, naisten 1. divisioonan, miesten Suomisarjan ja miesten 2.
divisioonan sekä junioreiden valtakunnallisten sarjojen osalta 23.4. Muissa sarjoissa
porrastetusti
porrastetusti näiden jälkeen.
Kausi 2020-21 on salibandyn 35. kilpailukausi. Lähdemme kauteen poikkeuksellisesta tilanteesta
edellisen kauden keskeydyttyä koronapandemian vuoksi. Tilanne on monella tapaa haasteellinen,
tulevaan kauteen valmistautuminen tehdään tämän hetken (6.4.2020) tietojen mukaisesti. Mikäli
poikkeustila jatkuu pidempään, tulemme sopeuttamaan mm. sarjakauden aikataulutusta tilanteen
vaatimalla tavalla ja informoimme kaikkia seuroja mahdollisista muutoksista. Kausi-info julkaistaan
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi useammassa osassa, jotta olennaisimmat kauteen
valmistautumiseen liittyvät tiedot saadaan mahdollisimman nopeasti seurojen tietoon.
Tilanne on äärimmäisen haastava seuroille, ja tämän vuoksi Salibandyliiton hallitus päätti
31.3.2020 pidetyssä kokouksessa alentaa ensi kauden sarjojen osallistumismaksuja. Hallitus päätti
alennuksista siten, että aikuisten sarjojen osalta alennus on 70 euroa, juniorisarjojen osalta 100
euroa sekä junioreiden SM-karsintojen osalta 40 euroa. Alennukset ovat merkittäviä, ja esimerkiksi
G-junioreissa alennus on yli 70% syyskuussa maksuun tulevasta sarjamaksun osasta. Alennusten
myötä liiton tulovirta vähenee noin 285 000 euroa.
Hallitus päätti myös suunnitelmasta poiketen jäädyttää pelipassimaksut kauden 2019–2020 tasolle.
Tämä vaikuttaa liiton talouteen noin 42 000 euroa negatiivisesti. Lisäksi hallitus päätti helpottaa
seurojen taloutta vaikeimman yli antamalla enemmän maksuaikaa ensi kauden osallistumismaksuihin.
Niiden sarjojen osallistumismaksut, joihin ilmoittaudutaan ennen 30.6.2020, laskutetaan
poikkeuksellisesti kolmessa erässä. Ensimmäisessä erässä sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä
laskutetaan vain 10% sarjamaksusta, toisessa erässä 40% ja kolmannessa erässä 50%. Päätetyt
alennukset sarjamaksuihin huomioidaan niiden toisessa maksuerässä. Ensimmäinen erä maksetaan
siis ilmoittautumisen yhteydessä, toinen erä 15.9. mennessä ja kolmas erä normaalisti 15.1.2021.
Tämän hallituksen seuroille myöntämän lyhytaikaisen rahoituksen arvo on noin 800 000 euroa.
Sähköinen ottelupöytäkirja on käytössä kaikissa aikuisten ja A-E -junioreiden sarjoissa. Pienimpien
junioreiden sarjoissa käytetään edelleen turnauskortteja. Toimitsijoiden opastamisen
helpottamiseksi sähköisen tulospalvelun koulutus on siirtynyt verkko-oppimisympäristöön ja koulutus
on mahdollista käydä ajasta ja/tai paikasta riippumatta, kunhan käytössä on tietokone ja internetyhteys.
Tsemppiä tulevan kauden valmisteluihin!
Ari Vehniäinen,
Vehniäinen kilpailupäällikkö
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YLEISTÄ
Kilpailusäännöt
Uudet kilpailusäännöt tulevat voimaan 1.5.2020 ja löytyvät salibandy.fi > palvelut > materiaalit >
säännöt ja ohjeet. Sääntövaliokunnan tekemästä tiivistelmästä käy ilmi tärkeimmät muutokset.
Tiivistelmän löydät tästä kausi-infosta. Tutustukaa kilpailusääntöihin huolella!
Sarjatoimintaan ilmoittautuminen
Seura ilmoittaa joukkueensa liiton sarjatoimintaan sähköisessä järjestelmässä. Lisätietoa
täällä: Salibandy.fi > palvelut > ilmoittautuminen > sarjatoiminta. Kaikkiin sarjoihin ilmoittaudutaan
sähköisesti, myös harrastesarjoihin! Kaudella 2020-21 sarjaan ilmoittamiset hoidetaan salibandyn
Palvelusivuston kautta. Tätä varten seura tarvitsee Palvelusivuston tunnuksen (muotoa
A12345678). Tunnus on sama mitä seura käyttää pelaajasiirtojen kirjaamiseen.
Myöhästyneet sarjaan ilmoittautumiset
Sarjaan ilmoittautumisen takarajan jälkeen seuralle määrätään kilpailusääntöjen §30 mukainen
osallistumismaksun korotus. Kaudella 2020–2021 osallistumismaksun korotus on 100 euroa /
aikuisjoukkue ja 50 euroa / juniorijoukkue. Mahdollinen korotus laskutetaan
ilmoittautumisjärjestelmässä lisäämällä korotusmaksu loppusummaan. Uusille seuroille ei ole
korotettua osallistumismaksua.
Erääntyneet
Erääntyneet laskut
Mikäli seuralla tai sen joukkueella on erääntyneitä avoimia laskuja = mitä tahansa Salibandyliiton
lähettämiä maksamattomia laskuja, seuran pääsy sarjaan ilmoittamisjärjestelmään evätään kunnes
velvoitteet on hoidettu kuntoon. Kaikki erääntyneet laskut on maksettava ennen sarjaan ilmoittamista
mikäli joukkue aikoo säilyttää sarjapaikkansa. Maksuasioissa yhteys liiton asiakaspalveluun p.
0400-529017 (ma-pe klo 9.30-16.30).
Joukkueen sarjamaksut sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä
Seura saa joukkueidensa sarjamaksut* sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä. Huomaa, että
jokainen lasku sisältää 1-3 erää. Maksuissa on huomioitu covid19 tilanteen vuoksi liiton hallituksen
myöntämät alennukset. Talleta lasku(t) huolellisesti ja muista kaikki erät ajallaan. Seura ja joukkue
voivat seurata laskujen tilanteita Palvelusivustolla. Maksamattomista laskuista myös muistutetaan
kertaalleen ennen kuin ne siirretään Intrum Justitiaan. Huom: Intrumille siirretyt laskut voivat
aiheuttaa seuralle huomattavia lisäkuluja! Eri sarjojen osallistumismaksut löydät tästä kausi-infosta.

* Junioreiden SM-karsintoihin ja A-poikien I div. karsintoihin osallistuvat joukkueet ilmoittautuvat
ensin karsintoihin ja sijoitusten selvittyä uudelleen joko SM-sarjaan, I div. tai aluesarjaan.
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
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mukainen 85 euron kirjaamismaksu. Tämä tapahtuu ilmoittamalla sarjavastaavalle poikkeavan nimen
käytöstä. Sarjavastaavan hyväksynnän jälkeen liitto muokkaa joukkuenimen halutuksi ja toimittaa
kilpailusääntöjen mukaisen laskun poikkeavan joukkuenimen käytöstä. 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.
Seurat eivät ilmoittautumisjärjestelmässä itse voi muokata joukkuenimiä. Joukkuenimet pohjautuvat
edellisellä kaudella käytettyihin nimiin, myös juniorisarjoissa. 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.
Alue- ja sarjavastaavat lisäävät kaikki uudet aikuis- ja juniorijoukkueet ilmoittamisjärjestelmään.
Mikäli siis jokin joukkue puuttuu tai pitää lisätä uutena, yhteys omaan aluevastaavaan.
Tarkemmat joukkuemääräykset on kerrottu Kilpailusäännöissä §28.
Vapautuvat sarjapaikat
Mahdollisesti vapautuvat sarjapaikat täytetään pääsarjojen osalta Liittohallituksen toimesta ja
muiden valtakunnallisten sekä miesten Suomisarjan ja 2. div. osalta kilpailuvaliokunnan toimesta.
Alueellisten alempien sarjojen vapautuvat sarjapaikat täytetään aluekohtaisesti. Liitto tarjoaa
vapautuvia sarjapaikkoja joukkueille edellisen kauden menestyksen ja alueellisten kriteereitten
perusteella. Ylempää sarjapaikkaa ei voi hakea!
Sarjapaikan siirtohakemukset
Alemmilla sarjatasoilla (miesten 3.-6. div. ja naisten 2.-4. div.) sekä juniorisarjoissa (pois lukien Apoikien SM-sarja) seura voi anoa perustellusta syystä sarjapaikkansa siirtoa toiselle seuralle ajalla
1.-22.5.2020. Tarkat siirtomääräykset ja kirjaamismaksun suuruus
määritellään Kilpailusäännöissä §29.
Siirtohakemus tehdään käyttämällä sähköistä sarjapaikansiirtolomaketta. Löydät sen salibandy.fi >
palvelut > materiaalit > kilpailutoiminta > sarjapaikansiirtohakemus. Ennen hakemuksen palauttamista
sarjapaikan luovuttavan joukkueen on ilmoittauduttava omalle sarjapaikalleen! Sarjapaikan siirtoa
voidaan hakea vain perustellusta syystä, josta on tehtävä kirjallinen selvitys. Pelaajien allekirjoitukset
otetaan covid19-tilanteen vuoksi Vismasign palvelussa, jossa tunnistaudutaan
verkkopankkitunnuksilla. Tästä on annettu tarkemmat ohjeet lomakkeen yhteydessä. Seura huolehtii,
että pelaajat hyväksyvät sarjapaikansiirtoon liittyvän pelaajasiirron.
Sarjamääräykset yksittäisiin otteluihin
Pääsarjoissa noudatetaan pääsarjojen sarjamääräyksiä, nämä päivitetään salibandy.fi sivustolle
jokaisen sarjan omalle infosivulle. Seuraavilla Salibandyliiton tasoilla noudatetaan yksittäisten
otteluiden sarjamääräyksiä: Miesten Suomisarja ja 2. div., A-poikien SM-sarja ja 1. div., A- ja B-
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tyttöjen SM-sarjat, B- ja C1-poikien SM-sarja sekä 1. div., C2-poikien pudotuspelit ja C-tyttöjen
pudotuspellit.
Lohkojaot
Alueellisten sarjojen lohkojaot tehdään ilmoittautumisten jälkeen loppukesästä! Lohkojakoja ei tule
tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla vaan niistä ilmoitetaan joukkueiden yhteyshenkilöille postitse
mahdollisimman pian. Lohkojaot löytyvät valmistuttuaan myös alueiden www-sivuilta.
Turnaushakemukset
Seuran tulee ilmoittaa kiinnostuksensa oman kotiturnauksen järjestämisestä
palauttamalla turnaushakemuslomake. Lomake löytyy salibandy.fi > palvelut > materiaalit >
kilpailutoiminta > turnaushakemus. Huomaa, että turnaushakemukset on palautettava jo sarjaan
ilmoittautumisten yhteydessä. Myöhemmin tulleet hakemuksetkin huomioidaan, mikäli turnauksia on
vielä jakamatta. Hakemuksiin laitetaan mahdolliset turnauspäivämäärät ja ajat. Hakemukseen
merkittävän yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa myös kesällä!
Sarjojen alkaminen
Junioreiden valtakunnallisten sarjojen karsinnat pelataan elo-syyskuussa. Valtakunnallisten sarjojen
aikataulut kaudelle 2020-21 löytyvät kausi-infosta. Turnausmuotoiset sarjat alkavat pääosin
syyskuun lopulla ja lokakuun aikana. Aluellisten sarjojen alustavat alkamisajat löytyvät alueiden
www-sivuilta. Sarjaohjelmat julkaistaan ko. sivuilla hyvissä ajoin ennen sarjojen alkamista.
Seniorisarjat (M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, N30, N35 ja N40)
Seniorisarjat alkavat loka-marraskuussa. Kilpailukutsu toimitetaan kesän aikana liiton internet
sivuille. Ilmoittautuminen tapahtuu viime kauden tapaan liiton sähköisessä järjestelmässä heti kun
kilpailukutsu on julkaistu.
Pelaajasiirrot ja edustusoikeudet
Myös välivuoden / välivuosia pitäneestä pelaajasta tulee tehdä pelaajasiirto salibandyn
Palvelusivustolla. Tällaisen pelaajan siirrossa ei kuitenkaan ole kirjaamismaksua eikä karenssia,
mutta vanhan seuran hyväksyntä tarvitaan.
Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus liiton sähköisessä
pelaajasiirtojärjestelmässä, Salibandyn Palvelusivustolla. Tarkempi ohjeistus on julkaistu salibandy.fi
> palvelut > edustusoikeudet > pelaajasiirrot.
Pelaajasiirtoja voi hakea ajalla 1.6.2020 - 15.1.2021. Vapaa siirtoaika (=ilman vanhan seuran
suostumusta) on 1.-30.6.2020. Kirjaamismaksut ja tarkat siirtomääräykset
määritellään kilpailusääntöjen luvussa 8 sekä erillisissä pelaajasiirtomääräyksissä.
Y-ilmoituksissa ja R-edustuksissa ei ole tullut merkittäviä muutoksia kaudelle 2020-21.
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Poikkeuslupahakemus-prosessi sen sijaan muuttuu siten, että kaudesta 2020-21 alkaen hakemus
kirjataan Palvelusivustolla, ja siihen liittyvä kirjaamismaksu 30€ suoritetaan kirjaamisen yhteydessä
Paytrail-maksuna. Kaikki ilmoitukset liikkuvat sähköpostien välityksellä ja Palvelusivustolla voidaan
seurata hakemuksien tilaa.
Lisää tietoa edustusoikeuksista löydät salibandy.fi > palvelut > edustusoikeudet. Palvelemme
edustusoikeusasioissa myös numerossa 0400-529017 tai sähköpostitse
asiakaspalvelu@salibandy.fi
Henkilökohtainen pelipassi
Jokaisella Salibandyliiton sarjassa pelaavalla tulee olla kilpailusääntöjen mukaan voimassa oleva
henkilökohtainen pelipassi. Kauden 2020–21 pelipassikausi on 1.8.2020–31.7.2021. Pelipassit
lunastetaan liiton internet sivujen kautta. Myyntijärjestelmä on Suomisport. Järjestelmä tarjoaa
käyttäjälleen paljon parannuksia, mm. täysin reaaliaikaisen maksun kaikilla yleisimmillä
maksutavoilla. Pelipassitiedot myös päivittyvät tulospalveluun minimiviiveellä. Lisätietoja uuden
kauden pelipasseista julkaistaan ennen kesää osoitteessa salibandy.fi
Pelipassikortti (mobiilikortti)
Kauden 2020-21 pelipassikortin toimitustapa on Suomisport mobiilisivut ja erillinen
mobiiliaplikaatio. Löydät viimeisimmän pelipassikorttitiedon salibandy.fi sivuilta: > palvelut >
pelipassit > passin näyttäminen ottelutapahtumissa.
Tärkeät päivämäärät
Olemme listanneet merkittävimpiä pelikauden takarajoja ja muita tärkeitä päivämääriä kausi-infon
seuraavalle sivulle.
Salibandyliitto toivottaa pelionnea kaudelle 20202020-21 !!!
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Tälle sivulle olemme listanneet merkittävimpiä päivämääriä kaudella 2020-21. Lisätietoa löydät
liiton kilpailusäännöistä. Voit olla myös yhteydessä liiton asiakaspalveluun p. 0400-529017.
Toukokuu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudet Kilpailusäännöt tulevat voimaan / uusi pelikausi alkaa: 01.05.2020
Kansainvälinen siirtoaika alkaa: 01.05.2020
Sarjaanilmoittautuminen liiton sähköisessä järjestelmässä alkaa: 20.04.2020
Sarjapaikan siirtohakemusten hakuaika alkaa: 01.05.2020
Sarjaanilm.aika päättyy pääsarjoissa = liigat ja Divari: 03.05.2020
Sarjaanilm.aika päättyy A-pojat SM: 08.05.2020
Sarjaanilm.aika päättyy M2. div.: 10.05.2020
Sarjaanilm. aika päättyy: SM A-tytöt( 4 joukkuetta): 15.05.2020
Yhteisjoukkuesopimuksen (A-C -junioreiden valtakunnalliset sarjat) toimittamisen takaraja:
15.05.2020
Sarjaanilm.aika päättyy A-pojat 1. div. karsinta, A-tytöt SM-karsinta ja B-C juniorit SMkarsinta: 15.05.2020
Sarjaanilm.aika päätyy M3.-4. div., N2.-3. div.: 17.05.2020
Sarjapaikansiirtohakemusten takaraja: 22.05.2020 (periytyvissä sarjapaikoissa
ilmoittautumisen yhteydessä)
Sarjaanilm.aika päättyy M5. div.: 31.05.2020

Kesäkuu
•
•
•
•
•
•

Kansallinen pelaajasiirtoaika / vapaa siirtoaika alkaa: 01.06.2020
Sarjaanilm.aika päättyy Suomen Cup: 10.06.2020
Sarjaanilm.aika päättyy muut A-C juniorit: 16.06.2020
Yhteisjoukkuesopimuksen (A-C -junioreiden alueelliset sarjat) toimittamisen takaraja:
14.06.2020
Sarjaanilm.aika päättyy N4. div., M6. div.: 18.06.2020
Kansallinen, vapaa pelaajasiirtoaika päättyy: 30.06.2020

Heinäkuu
•
•
•

Vanhan seuran suostumus pelaajasiirrolle tarvitaan: 01.07.2020 alkaen
Kauden 2019-20 pelaajasiirrot astuvat aikaisintaan voimaan: 10.07.2020
Lisenssikausi 2018-19 päättyy: 31.07.2020
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Elokuu
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelipassikausi 2020-2021 alkaa (myös myynti) 01.08.2020
Rinnakkaisedustusten ilmoittaminen alkaa: 06.08.2020
Yhteisjoukkuesopimuksen (D-F -junioreiden alueelliset sarjat) toimittamisen takaraja:
19.8.2020
Sarjaanilm,aika päättyy D-juniorit: 19.08.2020
Sarjaanilm. aika päättyy A-tytöt (SM-kars.-> SM tai 1. div.): 26.08.2020
Sarjaanilm. aika päättyy C-tytöt SM, C-tytöt (SM-kars -> aluesarja): 26.08.2020
Takautuvan pelipassivakuutuksen hankinta-aika päättyy: 31.08.2020
Sarjaanilm.aika päättyy E-juniorit: 26.08.2020

Syyskuu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut nousevat: 01.09.2020
Sarjaanilm.aika päättyy B-tytöt SM, B-tytöt (SM-kars -> aluesarja): 04.09.2020
Sarjaanilm.aika päättyy, C-juniorit SM, C1-pojat 1. div., C-juniorit (SM-kars>aluesarja): 04.09.2020
Sarjaanilm.aika päättyy F-juniorit: 04.09.2020
Osallistumismaksu 2/3 erääntyy 15.9.2020
Sarjaanilm.aika päättyy B-pojat (SM-kars -> aluesarja): 16.09.2020
Sarjaanilm.aika päättyy B-pojat SM, B-pojat 1. div.: 16.09.2020
Farmisopimus -hakemusten takaraja: 21.09.2020
Y-pelaajailmoitusten takaraja (-> C jun.) 21.09.2020
Poikkeuslupahakemusten takaraja: 21.09.2020
Rinnakkaisedustusilmoitusten kirjaamismaksut nousevat: 22.09.2020

Marraskuu
•

Sarjapaikansiirrossa mukana ollut pelaaja voi hakea uutta pelaajasiirtoa: 01.11.2020

Joulukuu
•

A-poikien 1. divisioonan karsinnoissa pelannut pelaaja ei voi saada edustusoikeutta mihinkään
A-poikien SM-sarjan joukkueeseen ennen 1.12.2020

Tammikuu
•
•
•
•

Kansallinen pelaajasiirtoaika päättyy: 15.01.2021
Kansainvälinen siirtoaika päättyy: 15.01.2021
Rinnakkaisedustusten haku päättyy + R-edustusten päättämisilmoitusten takaraja:
18.01.2021
Osallistumismaksu 3/3 erääntyy: 15.01.2021
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Helmikuu
•

A-C junioreiden pelaaminen oman seuran saman ikäluokan kahdessa eri joukkueessa päättyy

(tällä viitataan Kilpailusäännöt §48 / A-C juniorin pelaaminen oman seuran saman junioriikäluokan kahdessa eri joukkueessa): 01.02.2021
•
•

Farmisopimuspelaajien ilmoittaminen päättyy: 01.02.2021
Jäsenmaksu erääntyy: 07.02.2021 (jäsenmaksut on laskutettu Palvelusivustolla)

Huhtikuu
•
•

Rinnakkaisedustusten voimassaolo päättyy: 30.04.2021
Kilpailukausi päättyy: 30.04.2021

ILMOITTAUTUMISAJAT, HINNAT JA ERÄPÄIVÄT
Kaikki sarjaan ilmoittautumiset tehdään liiton sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä käyttäen
seuran Palvelusivusto-tunnusta (muotoa A12345678). Ilmoittautuminen alkaa torstaina 23.4.
sarjatasoittain porrastetusti. Järjestelmä antaa joukkuekohtaisen maksulomakkeen. Sarjamaksu on
jaettu kahteen tai kolmeen erään sarjasta riippuen, poikkeuksena junioreiden SM-karsinnat ja
seniorisarjat, joiden osallistumismaksut maksetaan yhdessä erässä. HUOM! Junioreiden
valtakunnallisten sarjojen karsintojen jälkeen kaikkien joukkueiden tulee ilmoittautua alla olevan
taulukon aikataulujen mukaisesti siihen sarjaan, joihin sen menestys karsinnoissa edellyttää (SMsarja, 1. div. tai aluesarja).
AIKUISET
Sarja
Miesten Salibandyliiga
Miesten Divari
Miesten Suomisarja
Miesten 2. divisioona
Miesten 3. divisioona
Miesten 4. divisioona
Miesten 5. divisioona
Miesten 6. divisioona
Naisten Salibandyliiga
Naisten 1. divisioona
Naisten 2. divisioona
Naisten 3. divisioona
Naisten 4. divisioona
Suomen Cup miehet
Suomen Cup naiset
Seniorit (M35-M55, N30)
Seniorit (M60-65, N35)

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Erä 1
ja eräpäivä
3.5.2020
540
3.5.2020
300
10.5.2020
150
10.5.2020
96
17.5.2020
162
17.5.2020
113
31.5.2020
113
18.6.2020
113
3.5.2020
240
10.5.2020
152
17.5.2020
152
17.5.2020
113
18.6.2020
113
10.6.2020
210
10.6.2020
145
9.9.2020
285
9.9.2020
225

Eräpäivä

Erä 2

Eräpäivä

Erä 3

15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
15.9.2020
10.8.2020
10.8.2020

2 090
1 130
530
314
578
382
382
382
890
538
538
382
382
140
75

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

2 700
1 500
750
480
810
565
565
565
1 200
760
760
565
565

Maksu
yhteensä
5330
2930
1430
890
1550
1060
1060
1060
2330
1450
1450
1060
1060
350
220
285
225
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JUNIORIT
Ilmoittautuminen
Erä 1
ja eräpäivä 1
A-poikien SM-sarja
8.5.2020
79
A-poikien 1. div. kars.
8.5.2020
150
A-poikien 1. div.
15.5.2020
79
A-poikien 1. div. kars.+1. div.
26.8.2020
295
A-poikien 2. div.
16.6.2020
93
A-poikien 1. div. kars.+2. div.
26.8.2020
295
B-pojat SM-karsinta
15.5.2020
150
B-pojat SM-sarja
16.9.2020
280
B-pojat 1. div.
16.9.2020
280
B-pojat aluesarja
16.6.2020
94
B-poikien SM-kars.+aluesarja 16.9.2020
370
C1-pojat SM-karsinta
15.5.2020
150
C1-pojat SM-sarja
4.9.2020
280
C1-pojat 1. div.
4.9.2020
280
C1-pojat aluesarja
16.6.2020
92
C1-pojat SM-kars.+aluesarja
4.9.2020
360
C2-pojat SM-karsinta
15.5.2020
150
C2-pojat SM-sarja
4.9.2020
325
C2-pojat aluesarja
16.6.2020
90
C2-pojat SM-kars.+aluesarja
4.9.2020
350
A-tytöt SM-karsinta
15.5.2020
100
A-tytöt SM-sarja (4 joukkuetta) 15.5.2020
60
A-tytöt kars.+SM-sarja
26.8.2020
200
A-tytöt 1. div.
16.6.2020
76
A-tytöt SM-karsinta+1. div.
26.8.2020
280
B-tytöt SM-karsinta
15.5.2020
100
B-tytöt SM-sarja
4.9.2020
200
B-tytöt aluesarja
16.6.2020
74
B-tytöt SM-kars.+aluesarja
4.9.2020
270
C-tytöt SM-karsinta
15.5.2020
100
C-tytöt SM-sarja
26.8.2020
230
C-tytöt aluesarja
16.6.2020
66
C-tytöt SM-kars.+aluesarja
26.8.2020
230
D1- ja D2-pojat
19.8.2020
340
E1- ja E2-pojat
26.8.2020
330
F1- ja F2-pojat
4.9.2020
195
G-pojat
11.9.2020
30
D-tytöt
19.8.2020
210
E-tytöt
26.8.2020
150
F-tytöt
4.9.2020
120
G-tytöt
11.9.2020
30
Sarja

Eräpäivä

Erä 2

Eräpäivä

Erä 3

15.9.2020

216

15.1.2021

395

15.9.2020

216

15.9.2020

272

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

395
395
465
395

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

380
380
470
470

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

380
380
460
460

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

425
450
450

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

300
300
380
380

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

300
370
370

15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021
15.1.2021

330
330
330
440
430
295
130
310
250
220
130

15.9.2020

15.9.2020

276

268

15.9.2020

260

8.9.2020

140

15.9.2020

204

15.9.2020

196

15.9.2020

164

Maksu
yhteensä
690
150
690
690
830
690
150
660
660
840
840
150
660
660
820
820
150
750
800
800
100
500
500
660
660
100
500
640
640
100
560
560
560
780
760
490
160
520
400
340
160
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VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN SARJAVASTUUT
Sarjataso

Sarjavastaava

Puhelin

Miesten Salibandyliiga

Jani Holopainen

0400-529 010

Naisten Salibandyliiga

Jani Holopainen

0400-529 010

Miesten Divari

Jani Holopainen

0400-529 010

Jani Holopainen

0400-529 010

Naisten Suomen
Cup (yksittäiset ottelut)

Jani Holopainen

0400-529 010

Naisten 1. div.

Tiina Koivisto

0400-529 014

Miesten Suomisarja

Mikko Kaksonen

0400-529 028

A-poikien SM-sarja

Terho Laaksonen

0400-529 011

A-poikien I div.

Jan Kondo

0400-529 009

B-poikien SM-sarja, 1. div.

Timo Kankkunen

050-5431950

C1-poikien SM-sarja, 1. div.

Timo Kankkunen 1.5.-31.7.
Mikko Helanen 1.8. alkaen

050-5431950
0400-529 027

C2-poikien SM-sarja

Olli Junttila

0400-529 012

A-tyttöjen SM-sarja

Esko Kyyhkynen

0400-529 001

B-tyttöjen SM-sarja

Esko Kyyhkynen

0400-529 001

C-tyttöjen SM-sarja

Mikko Kaksonen

0400-529 028

Miesten Suomen Cup

(yksittäiset ottelut)

Sarjavastaavien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@salibandy.fi
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VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT
Valtakunnallisten sarjojen alustavat aikataulut kaudelle 2020-21. HUOM! Koronapandemiatilanteen
vuoksi ja etenkin poikkeustilan jatkuminen muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa. Tilanteen vaatiessa
päivitämme aikatauluja.
Junioreiden valtakunnallisten sarjojen karsintojen ajankohdat:
•
•
•

22.-23.8. A-poikien 1. div. karsinta, B-poikien SM-esikarsinta, C1- ja C2-poikien SM-karsinta
1. vaihe, A- ja C-tyttöjen tyttöjen SM-karsinta
29.8.-30.8. B-poikien SM-karsinta 1. vaihe, C1- ja C2-poikien SM-karsinta 2. vaihe, Btyttöjen SM-karsinta
12.-13.9. B-poikien SM-karsinta 2. vaihe
Syyskausi
päättyy

Kausi
alkaa

Miesten Salibandyliiga

20.9.2020 21.11.2020

19.12.2020 27.2.2021

Naisten Salibandyliiga

19.9.2020

29.11.2020

19.12.2020 7.3.2021

Miesten Divari

19.9.2020

29.11.2020

19.12.2020 27.2.2021

A-poikien SM-sarja /1. div. 26.9.2020 19.12.2020

Kevätkausi
alkaa

Runkosarja
päättyy

Sarjataso

3.1.2021

6.3.2021

B-poikien SM-sarja/1. div. 3.10.2020

20.12.2020 2.1.2021

13./7.3.2021

C1-poikien SM-sarja/1. div.

3.10.2020

20.12.2020 3.1.2021

20./14.3.2021

C2-poikien SM-sarja

3.10.2020

20.12.2020 2.1.2021

14.3.2021

A-tyttöjen SM-sarja

3.10.2020

20.12.2020 16.1.2021

14.3.2021

B-tyttöjen SM-sarja

10.10.2020 19.12.2020

C-tyttöjen SM-sarja

3.10.2020

9.1.2021

20.12.2020 16.1.2021

HUOM! Aikataulut ovat alustavia. Muutokset mahdollisia.

7.3.2021
14.3.2021
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SÄÄNTÖMUUTOKSET
Kauden 20202020-21 kilpailusääntöihin tulleita muutoksia / korjauksia edelliskauteen verrattuna
tiivistetysti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uusia sarjoja Suomisarja ja naisten 1. divisioona (useissa kohdissa)
Korvattu sähköinen viestintä termillä mediaoikeudet, sisältöä täsmennetty (6§)
Korvattu termi Reilun pelin periaate termillä Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet (9§)
Sopupelin lisäksi lisätty käsite ottelun manipulointi, tekstiä täsmennetty (12§)
Vedonlyöntikiellon tekstiä täsmennetty (14§)
Antidoping -rikkomusten kurinpitokäsittely siirtyy 1.1.2021 Suomen Antidopingsäännöstössä
nimetylle kurinpitoelimelle (16§)
Päihteiden, tupakan, nuuskan ja muiden vastaavien aineiden käyttökielto laajennettu
koskemaan erotuomareita ja ottelutoimitsijoita (17§)
Junioreiden ikäluokat päivitetty (20§)
Sarjapaikansiirtojen kohdalla täsmennyksiä (29§)
Peruutusmaksujen suuruuksien tarkistuksia (31§)
Toimihenkilöiden osalta tarkennuksia (37§)
Naisten 1. divisioonan ja miesten 3. divisioonan peruutusmaksu määritetty (41§)
Täsmennetty pelaajan edustusoikeuden täyttymistä (47§)
A-C junioreiden pelioikeuksia muissa joukkueissa laajennettu (48§)
Poikkeuslupahakumenettelyyn 30 € kirjaamismaksu (48§)
Pelioikeuteen lisätty pelaajan merkintä ottelupöytäkirjaan (50§)
Kasvattajakorvausluokkiin ja perusteisiin tehty muutoksia (54§)
Pelaajasiirtojen kirjaamismaksuissa muutoksia (55§)
31.8. jälkeen haettujen juniori-ikäisten pelaajien pelaajasiirtojen kirjaamismaksun peruste
muutettu ikäperusteiseksi (55§)
Farmisopimuksen vaikutuksissa tarkennuksia ja korjauksia (57§)
Otteluvalvojalla ja teknisellä valvojalla oltava pelipassi (58§)
Asetteluun lisätty tekniset valvojat ja toimitsijaesimiehet (59§)
Erotuomaripalkkioissa korotuksia ja arkilisässä täsmennyksiä (61§)
Kurinpidossa ja rikkomuksissa täsmennyksiä (62§)
Edustusoikeudettoman tai pelioikeudettoman pelaajan merkinnästä pöytäkirjaan täsmennys
(65§)
Dopingasioissa kurinpitovallan siirtyminen 1.1.2021 alkaen Suomen antidopingsäännöstössä
mainitulle kurinpitoelimelle (66§)
Muutoksenhakuun tarvitaan aina jatkokäsittelylupa (70§)

Pelisäännöt:
1.7.2018 voimaan tulleissa yleisissä pelisäännöissä ei ole muutoksia kaudelle 2020-21. Sen sijaan
pääsarjoissa (miesten ja naisten Salibandyliiga + miesten Divari) kokeillaan kolmea
pelisääntömuutosta. Lisätietoja löydät salibandy.fi sivustolta.
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EDUSTUSOIKEUSTIETOA
Uutta edustusoikeuksissa kaudella 20202020-21:
21:
•

•

•
•

•

Poikkeuslupahakemus -prosessi muuttuu sähköiseksi ja siitä peritään jatkossa 30€
kirjaamismaksu per hakemus. Hakemus kirjataan Palvelusivustolla. Hakemukseen voi kirjata
useamman pelaajan, mikäli peruste hakemukselle on yhtenäinen.
Sarjapaikansiirtoon liittyvien pelaajasiirtojen hyväksyntä pelaajan toimesta tapahtuu covid19tilanteen vuoksi, ainakin kauden 2020-21 ajan, sähköisesti Vismasign-palvelussa.
Sarjapaikansiirtojen sivulla on kerrottu asiasta tarkemmin. Seura vastaa siitä, että pelaaja
hyväksyy siirtonsa takarajaan mennessä.
C-juniorit ja sitä vanhemmat pelata myös yhdessä oman sukupuolensa mukaisessa aikuisten
joukkueessa jokaista sarjatasoa kohden.
A-C juniori-ikäluokissa pelaaminen valtakunnallisessa ja alueellisessa sarjassa muuttuu
pelioikeuden määräytymisen suhteen eli pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan
joukkueessa aikaisintaan kolmantena (aik. kahdeksantena) päivänä siitä, kun hän on pelannut
valtakunnallista sarjaa.
A-C juniori-ikäinen pelaaja voi saada edustusoikeuden edustaa toisen seuran yhtä tai
useampaa juniorijoukkuetta, mikäli pelaajan seuralla ei ole joukkuetta Salibandyliiton
sarjoissa siinä ikäluokassa, johon rinnakkaisedustuksen ilmoitus kohdistuu. Pelaaja saa
pelata rinnakkaisedustuksella vain yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa.

PELAAJASIIRROT
Kaudella 2020-21 Salibandyliiton kansalliset pelaajasiirrot kirjataan, hyväksytään ja maksetaan
Salibandyn Palvelusivustolla.
Palvelusivustolla Seurat hoitavat siirtoprosessin keskenään käyttämällä Palvelusivuston
seuratunnusta (muotoa A12345678). Tunnus on toimitettu kaikille jäsenseuroille. Uusille seuroille
tunnus toimitetaan jäsenhakemusprosessin aikana. Tunnuksen käyttö Palvelusivustolla vastaa
vastaa

allekirjoitusta.
Välivuoden pitänyt pelaaja?
Jatkamme edelliskaudella esiteltyä käytäntöä, jossa myös välivuoden / välivuosia pitäneestä
pelaajasta tulee tehdä pelaajasiirto salibandyn Palvelusivustolla. Tällaisen pelaajan siirrossa ei
kuitenkaan ole kirjaamismaksua eikä karenssia.
Kansallinen siirtoaika alkaa 1.6.
1.6 Vapaa siirtoaika, ilman vanhan seuran suostumusta, päättyy 30.6.
Siirtoaika päättyy kokonaisuudessaan 15.1.2021.
Kansainvälinen pelaajasiirtoaika alkaa jo 1.5.2020. Kansainvälisistä siirroista vastaa IFF. Kv-siirrot
tehdään IFF:n sääntöjen mukaan, eikä niitä siis kirjata Salibandyliiton järjestelmässä. Tarkemmin kvsiirroista on kerrottu salibandy.fi > palvelut > edustusoikeudet > pelaajasiirrot > kansainväliset
pelaajasiirrot.
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RINNAKKAISEDUSTUKSET JA YY-ILMOITUKSET
Junioripelaaja on mahdollista ilmoittaa rinnakkaisedustukseen (R-edustus) toisen seuran
joukkueeseen tai hänen on mahdollista pelata vuoden yli-ikäisenä (Y-edustus) oman seuransa
juniorijoukkueessa. Myös R- ja Y-edustuksien hakeminen hoidetaan sähköisesti Palvelusivustolla.
Sekä R- että Y-edustusten hakuprosessista käytetään termiä "ilmoitus", sillä nyt myös R-edustuksista
on poistettu karenssi. Myös R-edustuksen päättäminen onnistuu nyt sähköisesti Palvelusivuston
kautta.
Muut tärkeät päivämäärät olemme koonneet tämän kausi-infon sivulle 7.
Kysyttävää edustusoikeuksista?
Edustusoikeusasioissa palvelee Salibandyliiton asiakaspalvelu p. 04000400-529017 ma-pe klo 9.3016.30. Sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot osoitteella asiakaspalvelu@salibandy.fi Vastausaika
on ruuhka-aikaan n. 2 vuorokautta, joten sähköpostilla tulee tehdä vain kiireettömät yhteydenotot.
PELIPASSIT

Kauden 2020-21 pelipassi-info valmistuu kesällä eikä tietoja päivitetä tähän pdf-versioon.
Ajantasaisimman tiedon pelipasseista löydät:
https://salibandy.fi/palvelut/pelipassit/

Kausi-info on Salibandyliiton julkaisema tietopaketti tulevaan pelikauteen. Kaudelle 2020-21 infopaketti
julkaistaan www-versiona ja ladattavana pdf-versiona. Lisätietoja Salibandyliiton asiakaspalvelusta.

