Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-21
Sisä-Suomi
Sarja:
Taso:

Miehet
2. divisioona
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lohkojen määrä:
Joukkueita lohkossa:
Sarjakierrokset ja -muoto:

1
10
Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika 3 x 20 min
tehokasta peliaikaa, tasapelin sattuessa 5 min jatkoaika äkkikuolemalla
viidellä viittä vastaan. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla, ratkaistaan
voittaja viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelun voitosta
saa varsinaisella peliajalla kolme (3) sarjapistettä, jatkoajalla tai
rangaistuslaukauskilpailussa saavutetusta voitosta kaksi (2)
sarjapistettä ja hävitystä yhden (1).
Kaudella 2021-22 Sisä-Suomen alueen II-divisioona pelataan
yksittäisinä otteluina 10-12 joukkueen sarjana.

Suora nouseminen Suomisarjaan:

Alueelliseten II-divisioonien lohkovoittajat (6kpl) 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 piestevertailun parempi joukkue
kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa.
Otteluparien voittajat nousevat suoraan Suomisarjaan kaudeksi 202122. 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 RL-kilpailussa. Varsinaisen peliajan ja
jatkoajan välillä on 5 min. tauko.

Karsinnat Suomisarjaan:

Sisä-Suomen lohkon 2. sijoittunut joukkue pelaa esikarsintasarjan
pääsystä Suomisarjan nousukarsintaan paras kolmesta systeemillä
Savo-Karjalan lohkon 2. sijoittuneen joukkueen kanssa. Esikarsinnassa
kotietu määräytyy pistevertailulla (pisteet/ottelut). Otteluparin voittaja
jatkaa Suomisarjan kansintoihin.
Esikarsinnassa 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 RLkilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko.

Karsinnat alaspäin:

Lohkon 8. ja 9. sijoittuneet joukkueet karsivat sarjapaikastaan,
karsinnoissa joukkueet kohtaavat alueen III-divisioonan lohkokakkoset,
otteluparit arvotaan.
Karsinnat pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa)
yksittäisinä otteluina, peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa, jos
varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min jatkoaika viidellä
viittä vastaan, joka päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli
peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, käydään viiden laukojan
rangaistuslaukauskilpailu. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5
min. tauko.
II-divisioonan joukkueet toimivat kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3.
karsintaottelussa.
Karsintaparien voittajat pelaavat II-divisioonassa kaudella 2021-22.
Karsintaparien häviäjät pelaavat III-divisioonassa kaudella 2021-22.

Putoajat:

Lohkon viimeiseksi jäänyt joukkue putoaa suoraan III-divisioonaan
kaudeksi 2021-22.

