
 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021 
  
Valtakunnallinen 
  
Sarja: C2-pojat, SM-sarja 
Taso: Runkosarja 
    
  A B                             
                                  
  1 1                             
  2 2                             
 3 3               
 4 4               
 5 5               
  6 6                             
  7 7                             
  8 8                             
                                  
Lohkojen määrä: 2 
Joukkueita lohkossa: 8 
Sarjakierrokset ja -muoto: Runkosarjassa 22 ottelua, joista ensin 8 turnausmuotoisena toisen lohkon joukkueita vastaan. Peliaika 3 x 15 min tehokasta 

peliaikaa. Loput 14 ottelua yksittäisinä, joissa peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. 
Pudotuspelit: Lohkojen kolme parasta jatkavat pudotuspeleihin. 
Pudotuspelikarsinta: Lohkojen 4. sijoittuneet karsivat pääsystä pudotuspeleihin. 
  
  
  
Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021 
  
Valtakunnallinen 
  
Sarja: C2-pojat, SM-sarja 
Taso: Pudotuspelit 
    
Pudotuspelit: Lohkojen kolme parasta, sekä pudotuspelikarsinnoista 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, tarvittaessa pelataan 20 min jatkoaika viidellä viittä vastaan, joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen 
hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, suoritetaan viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu. 
Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 minuutin tauko. 

Puolivälierät: Lohkojen 1. sijoittuneet saavat valita vastustajan toisen lohkon 3. sijoittuneen tai pudotuspelikarsinnoista tulevan joukkueen. 
Lohkojen 2. sijoittuneet saavat vastustajan toisen lohkon 3. sijoittuneen tai pudotuspelikarsinnoista tulevan joukkueen. 
Pudotuspelikarsinnoista pudotuspeleihin selviävän aluesarjajoukkueen kohdalla käytetään pudotuspelikarsinnoissa samassa 
lohkossa olleen SM-sarjajoukkueen pisteitä ottelupareja ja kotietuja määritettäessä. 
 
Puolivälierät pelataan paras kolmesta järjestelmällä (peliaika 3 x 20 min). Lohkojen 1. ja 2. toimivat kotijoukkueena 
puolivälierissä 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa. Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. 
 
Otteluparit: 
Lohko A 1. - Lohko B 3. / karsija lohkosta B  
Lohko B 1. - Lohko A 3. / karsija lohkosta A 
Lohko A 2. - Lohko B 3. / karsija lohkosta B 
Lohko B 2. - Lohko A 3. / karsija lohkosta A 
 

Välierät: Välieriin selviävät puolivälieräparien voittajat. Välierissä runkosarjassa eniten pisteitä saanut joukkue kohtaa vähiten pisteitä 
saaneen tai pudotuspelikarsinnan kautta tulleen joukkueen. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii 
kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 3. välieräottelussa. Mikäli sijoitukset runkosarjassa ovat samat, ratkaistaan kotietu 
runkosarjan menestyksen perustella seuraavassa järjestyksessä: enemmän pisteitä/ottelu, parempi maaliero/ottelu, 
enemmän tehtyjä maaleja/ottelu, arpa. Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. Mikäli 
toinen joukkueista on selviytynyt pudotuspelikarsintojen kautta, kotietu on SM-sarja joukkueella. Mikäli molemmat joukkueet 
ovat selviytyneet pudotuspelikarsintojen kautta, kotietu arvotaan. 
 

Finaaliottelut: Finaaliotteluihin selviävät välieräparien voittajat. 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa kotijoukkueena paremmin SM-sarjassa 
sijoittunut joukkue. Mikäli sijoitukset runkosarjassa ovat samat, ratkaistaan kotietu runkosarjan menestyksen perustella 
seuraavassa järjestyksessä: enemmän pisteitä/ottelu, parempi maaliero/ottelu, enemmän tehtyjä maaleja/ottelu, arpa. 
Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. Mikäli toinen joukkueista on selviytynyt 
pudotuspelikarsintojen kautta, kotietu on SM-sarja joukkueella. Mikäli molemmat joukkueet ovat selviytyneet 
pudotuspelikarsintojen kautta, kotietu arvotaan. 
 

  



 

 

Pronssiottelu: Pronssiotteluun selviävät välieräparien häviäjät. Pronssiottelu pelataan paras yhdestä järjestelmällä (yksi voitto, peliaika 3 x 20 
min). Kotijoukkueena paremmin SM-sarjassa sijoittunut joukkue. Mikäli sijoitukset runkosarjassa ovat samat, ratkaistaan 
kotietu runkosarjan menestyksen perustella seuraavassa järjestyksessä: enemmän pisteitä/ottelu, parempi maaliero/ottelu, 
enemmän tehtyjä maaleja/ottelu, arpa. Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. Mikäli 
toinen joukkueista on selviytynyt play off -karsintojen kautta, kotietu on SM-sarja joukkueella. Mikäli molemmat joukkueet 
ovat selviytyneet play off -karsintojen kautta, kotietu arvotaan. 

  
 
Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2018-2019 
  

Valtakunnallinen 
  
Sarja: C2-pojat, SM-sarja 
Taso: Pudotuspelikarsinnat (alueellisista sarjoista tulleet joukkueet) 

    
 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 

  

Joukkue 1 Joukkue 1 

Joukkue 2 Joukkue 2 

Joukkue 3 Joukkue 3 

Joukkue 4 Joukkue 4 
 

                            

                 
                                  
Lohkojen määrä: 2 

Joukkueita lohkossa: 4 
Sarjakierrokset ja -muoto: Karsinnat pelataan kaksivaiheisesti. Karsintoihin osallistuvat aluesarjoista mukaan tulevat kahdeksan joukkuetta sekä SM-sarjan lohkojen 4. 

sijoittuneet. Karsinnan 1. vaiheessa alueellisista sarjoista tulevista joukkueista muodostetaan kaksi 4 joukkueen karsintaryhmää. Peliaika 3 x 
15 min juoksevaa aikaa ja tarvittaessa 10 min jatkoaika äkkikuolemalla ja voittolaukauskilpailu. Karsintaryhmissä joukkueet arvotaan 
välieräpareiksi. Välieräparien voitajat kohtaavat karsintaryhmän finaalissa.2. vaiheessa karsintaryhmän 1 finaalin voittaja pelaa SM-sarjan A-
lohkon 4. sijoittunutta vastaan ja karsintaryhmän 2 finaalin voittaja pelaa SM-sarjan B-lohkon 4. sijoittunutta vastaan. Peliaika 3 x 20 min 
tehokasta ja tarvittaessa 10 min jatkoaika äkkikuolemalla ja viiden laukojan voittolaukauskilpailu. Otteluparien voittajat pääsevät SM-sarjan 
pudotuspeleihin (puolivälieriin). 

  
  

  
 


