
   

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021  

 

Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga naisten sarja 
Taso:  Runkosarja 

 A-lohko  

1   
 2  
 3 
 --  
 4  
 5  
 6 
 --  
 7  
 8 

B-lohko 
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Lohkojen määrä: 2 
Joukkueita lohkossa: 8 

Sarjakierrokset ja muoto 

Runkosarja: Kolminkertainen sarja yksittäisinä otteluina. A-lohkossa kauden 2019-20 Naisten Salibandyliigan 
välieräjoukkueilla on 11 kotiottelua. B-lohkossa kauden 2019-20 3. ja 4. sijoittuneilla joukkueilla 
ja pudotuspelikarsinnoissa hävinneillä joukkueilla on 11 kotiottelua. Peliaika 3 x 20 minuuttia 
tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 5 minuutin jatkoaika, joka 
päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla ratkaistaan 
voittaja viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelun voitosta varsinaisella peliajalla saa 
kolme (3) sarjapistettä. Jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa ratkenneesta ottelussa 
voitosta saa kaksi (2) sarjapistettä ja häviöstä yhden (1) sarjapisteen. Varsinaisella peliajalla 
hävitystä ottelusta ei saa pisteitä (0). 

Sijoitussarjat: A-lohkossa sijoille 1.-3. (Sijoitussarja A) ja sijoille 4.-6. (Sijoitussarja B) sijoittuneet joukkueet 
pelaavat sijoitussarjan lopullisista sijoituksista ryhmän sisällä. Sijoitussarjoissa pelataan 
kaksinkertainen sarja runkosarjan peliajalla ja pistelaskulla. Runkosarjan pisteet ja maalit jäävät 
voimaan. 

Pudotuspelikarsinnat: A-lohkon 7. ja 8. sijoittuneet joukkueet kohtaavat B-lohkon 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 
pudotuspelikarsinnoissa. Pudotuspelikarsinnat pelataan paras viidestä -järjestelmällä (kolme 
voittoa). Otteluparit ovat (kotietu ensin mainitulla): 
 
A-lohkon 7. – B-lohkon 2. 
B-lohkon 1. - A-lohkon 8. 



   

                                                                 
Peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 
minuutin jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny 
jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa.                                            
 
Ottelusarjojen voittajat jatkavat pudotuspeleihin sijoitussarjojen joukkueiden kanssa ja pelaavat 
A-lohkossa kaudella 2021-22. Ottelusarjojen häviäjät pelaavat B-lohkossa kaudella 2021-22. 

Liigakarsinnat 1. vaihe:  B-lohkossa sijoille 5.-8. sijoittuneet joukkueet pelaavat liigakarsintojen ensimmäisessä 
vaiheessa. Ottelusarjat pelataan paras viidestä -järjestelmällä (kolme voittoa). 
Otteluparit ovat (kotietu ensin mainitulla) 

 B-lohkon 5. – B-lohkon 8. 
B-lohkon 6. – B-lohkon 7. 

Peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 
minuutin jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny 
jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa.   

Voittajat pelaavat B-lohkossa kaudella 2021-22. Häviäjät jatkavat liigakarsinnan 2. vaiheeseen 1. 
divisioonan 2. karsintakierroksen voittajien kanssa.                                          

Liigakarsinnat 2. vaihe:  Ottelusarjat pelataan paras viidestä -järjestelmällä (kolme voittoa). 
Otteluparit ovat (kotietu ensin mainitulla) 

 Runkosarjassa paremmin sijoittunut 1. vaiheen häviäjä – 1. divisioonan 2. sijoittunut 
1. divisioonan voittaja – Runkosarjassa huonommin sijoittunut 1. vaiheen häviäjä 

 Peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 
minuutin jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny 
jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa.   

 Voittajat pelaavat F-liigan naisten sarjan B-lohkossa kaudella 2021-22. Häviäjät pelaavat 1. 
divisioonassa kaudella 2021-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga naisten sarja 
Taso:  Pudotuspelit 

Pudotuspelit:  Puolivälierissä ja välierissä paremmuus ratkaistaan paras viidestä -ottelusarjoissa (kolme 
voittoa). Finaaleissa paremmuus ratkaistaan paras seitsemästä -ottelusarjassa (viisi voittoa). 
Pronssi ratkaistaan yhdessä ottelussa. Peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos 
varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen 
hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan 
rangaistuslaukauskilpailussa 

Puolivälierät: Sijoitussarja A:n joukkueet saavat valita vastustajansa sijoituksensa mukaisessa järjestyksessä 
voittajasta alkaen sijoitussarja B:n 2. ja 3. sijoittuneista ja pudotuspelikarsintojen voittajista. 
Sijoitussarja B:n voittajalle jää valitsematta jäänyt vastustaja. 

Ottelupareissa sijoitussarja A:n joukkueet ja sijoitussarja B:n voittaja toimivat kotijoukkueena 1., 
3. sekä mahdollisessa 5. otteluissa. 

Välierät:  Välierissä pelaavat puolivälieräsarjojen voittajat. 

Välierissä ovat vastakkain sijoitussarjojen parhaiten sijoittunut joukkue ja huonoiten sijoittunut 
joukkue, sekä sijoitussarjojen toiseksi parhaiten sijoittunut ja toiseksi huonoiten sijoittunut 
joukkue. Ottelupareissa sijoitussarjassa paremmin sijoittunut toimii kotijoukkueena 1., 3., sekä 
mahdollisessa 5. otteluissa. 

Pronssiottelu: Pronssiottelussa pelaavat välieräsarjojen häviäjät. 

Kotijoukkueena pronssiottelussa toimii sijoitussarjoissa paremmin sijoittunut joukkue. 

Finaalit:  Finaaleissa pelaavat välieräsarjojen voittajat. 
 
Ottelupareissa sijoitussarjoissa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3, sekä 
mahdollisissa 5. ja 7. otteluissa. 

 
 

 

 

 

 

 

 


