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Lohkojen määrä:

Joukkueita lohkossa:

Sarjakierrokset ja -muoto:

Pudotuspelit:

Suora nousu Suomisarjaan:

Runkosarjan neljä parasta joukkuetta pelaavat yhden 

pudotuspelikierroksen paras kolmesta-järjestelmällä. 

Runkosarjan voittaja saa valita vastustajakseen 3. tai 4. 

sijoittuneen joukkueen. Runkosarjan 2. sijoittunut joukkue pelaa 

valitsematta jäänyttä joukkuetta vastaan. Kotietu on sarjassa 

sijoille 1. ja 2. sijoittuneilla joukkueilla. 

Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika 

päättyy tasan, pelataan 20 min jatkoaika viidellä viittä vastaan, 

joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 

Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla,  ratkaistaan voittaja viiden 

laukojan rangaistuskilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan 

välillä on 5 min tauko.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Välierien voittajista runkosarjassa paremmin sijoittunut 

joukkue(KS1) pelaamaan Etelä-Suomen lohkovoittajaa(ES1) 

vastaan suorasta noususta Suomisarjaan paras kolmesta -

järjestelmällä. Otteluparin voittaja suoraan Suomisarjaan 

kaudeksi 2021-22. Otteluparin häviäjä jatkaa Suomisarjan 

nousukarsintoihin. 
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Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika 3 x 20min 

tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, 

pelataan 5min jatkoaika viidellä viittä vastaan, joka kuitenkin 

päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 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).
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Esikarsinta pääsystä Suomisarjan 

karsintoihin:

Karsinnat säilymisestä/nousemisesta 

Suomisarjaan:

Karsinnat 2.divisioonaan:

Putoajat: Lohkon 10. sijoittunut putoaa suoraan 3.divisioonaan kaudelle 2021-2022.

Lohkon 9.sijoittunut 2.divisioonakarsintoihin miesten 

3.divisioonan lohkon 2.sijoittunutta vastaan

M2D 9. - M3D 2.

2.divisioonajoukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 

3.karsintaottelussa.

Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa, jos varsinainen peliaika 

päättyy tasan, pelataan 20 min jatkoaika viidellä viittä vastaan, 

joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 

Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla,  ratkaistaan voittaja viiden 

laukojan rangaistuskilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan 

välillä on 5 min tauko.         

Välierien voittajista runkosarjassa huonommin sijoittunut 

joukkue(KS2) pelaamaan Suomisarjan esikarsintoihin Etelä-

Suomen 2.divisioonalohkon toiseksi sijoittunutta(ES2) vastaan 

paras kolmesta -järjestelmällä. Otteluparin voittaja jatkaa 

Suomisarjan nousukarsintoihin.

Suomisarjan lohkojen 8. – 9.sijoittuneet joukkueet karsivat 

säilymisestä Suomisarjassa. Suomisarjan karsintoihin osallistuvat 

myös Suomisarjan suorien nousukarsintojen otteluparien 

hävinneet joukkueet(häviäjä ES1-KS1, häviäjä SS1-SK1 ja häviäjä 

LR1-PM1) sekä Suomisarjan esikarsintakarsintavaiheen 

otteluparien voittajat (voittaja ES2 – KS2, voittaja LR2 – PM2 ja 

voittaja SS2 – SK2).

Suomisarjan karsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti: 

Suomisarjan A8 – voittaja ES2/KS2

Suomisarjan B8 – voittaja LR2/PM2

Suomisarjan C8 – voittaja SS2/SK2

häviäjä ES1/KS1 – Suomisarjan A9

häviäjä LR1/PM1 – Suomisarjan B9

häviäjä SS1/SK1 – Suomisarjan C9


