
 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021 
 
Valtakunnallinen 
 
Sarja: Naiset 
Taso: I-divisioona 
  
 A B C              
                 
 1 1 1              

 2 2 2              

 3 3 3              
 4 4 4              
 5 5 5              
 6 6 6              

 7 7 7              
 8  8              
                 
Lohkojen määrä: 3 
Joukkueita lohkossa: 7-8 
Sarjakierrokset ja -muoto: Kolminkertainen sarja turnausmuotoisena. Peliaika: 3x15 min. tehokasta peliaikaa. 

Samalla seuralla voi olla naisten I-divisioonassa vain yksi joukkue. 
Kaudella 2021-22 naisten I-divisioona pelataan kolmessa kahdeksan joukkueen lohkossa turnausmuotoisena sarjana. 
 

I-divisioonan esikarsinta pääsystä 
naisten liigakarsinnan 1.vaiheeseen 
ja naisten liigakarsinnan 
2.vaiheeseen 

Lohkojen 1.sijoittuneet suoraan F-liigakarsinnan 1.vaiheeseen. Lisäksi I-divisioonan 2.sijoittuneet karsivat pääsystä naisten 
liigakarsinnan 1.vaiheeseen Pohjois-Suomen II-divisioonan 1.sijoittuneen joukkueen kanssa. Tätä vaihetta kutsutaan 
esikarsinnaksi. Esikarsinta pelataan turnausmuotoisesti yhdessä neljän joukkueen lohkossa, josta lohkovoittaja naisten 
liigakarsinnan 1.vaiheeseen.  
 
Esikarsinta: 
 
Esikarsinta pelataan yhdessä neljän joukkueen lohkossa yksinkertaisena sarjana, josta lohkovoittaja naisten liigakarsinnan 
1.vaiheeseen. Esikarsinnoissa peliaika on 3x15 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 10 min. 
jatkoaika tehokasta peliaikaa 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 2 min. tauko. Esikarsinnan joukkueet: NID-A2, NID-B2, NID-C2, PS NIID-1. 
 
Naisten F-liigakarsinnan 1.vaihe 
 
Naisten F-liigakarsinnan 1.vaiheen otteluparit: 
 
1.Ottelupari 
 
NID-A1 – Esikarsinnan voittaja 
 
2.Ottelupari 
 
NID-B1 – NID-C1 

 
Peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika, joka päät tyy 

ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan 

rangaistuslaukauskilpailussa. 1.vaiheen otteluparien voittajat naisten F-liigakarsinnan 2.vaiheeseen. Ottelusarjat pelataan paras 

kolmesta -järjestelmällä (kaksi voittoa).  

 

Naisten F-liigakarsinnan 2.vaihe: 

1.Ottelupari 

Naisten F-liigakarsinnan 1.vaiheen 1.otteluparin voittaja - Naisten F-liigakarsinnan 1.vaiheen 2.otteluparin voittaja  

Ottelusarjaa pelataan paras kolmesta – järjestelmällä (kaksi voittoa). 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. Otteluparin voittaja pelaa F-liigan B.lohkossa kaudella 

2021-22. Häviäjä pelaa I. divisioonassa kaudella 2021-22. 

Naisten F-liigakarsinnan 3.vaihe: 

1.Ottelupari 

F-liigakarsinnan B.lohkon hävinnyt – Naisten 1.divisioonan naisten liigakarsinnan 2.vaiheen ottelun häviäjä  

Ottelusarja pelataan paras viidestä – järjestelmällä (kolme voittoa). 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. Voittaja pelaa F-liigan B.lohkossa kaudella 2021-22. 

Häviäjä pelaa I. divisioonassa kaudella 2021-22 



 

 

 
Karsinnat noususta/säilymisestä I-
divisioonassa: 

I-divisioonan lohkojen 7. – 8.sijoittuneet joukkueet karsivat säilymisestä I-divisioonassa. I-divisioonan karsintoihin osallistuvat 

lisäksi alueellisten II-divisioonan lohkojen lohkovoittajat (6 kpl). I-divisioonan karsinnat pelataan kolmessa neljän joukkueen 
lohkossa turnausmuotoisesti. Karsintalohkot pelataan ns. cup-systeemillä, eli kahdella voitolla joukkue saa I-divisioonan paikan ja 
kahdella tappiolla joukkue pelaa II-divisioonassa.  
 
I-divisioonan karsintalohkot määräytyvät seuraavasti: 
 
A-lohko          B-lohko        C-lohko 
 
I-div. A7          I-div. B7        I-div. C7 
                         I-div. C8        I-div. A8 
II-div. ES1       II-div. LR1      II-div. SS1 
II-div. KS1       II-div. PM1     II-div. SK1 
 
Karsintalohkojen 1.-2.sijoittuneet joukkueet pelaavat I-divisioonassa kaudella 2021-22.  
Karsintalohkojen 3.-4.sijoittuneet joukkueet pelaavat alueellisessa II-divisioonassa kaudella 2021-22. 
 
I-divisioonan karsinnan 1.kierroksen otteluparit määräytyvät seuraavasti: 
I-divisioonasta tulevat joukkueet arvotaan lohkojen sisällä II-divisioonasta tulevia joukkueita vastaan. 
I-divisioonan karsinnan toisella karsintakierroksella 1.kierroksen otteluparien voittajat pelaavat karsintafinaalin pääsystä I-
divisioonaan. 1.kierroksen otteluparinsa hävinneet joukkueet pelaavat keskenään ottelun pääsystä 3. karsintakierrokselle. Tämän 
ottelun häviäjä pelaa II-divisioonassa ja voittaja kohtaa 3.karsintakierroksella karsintafinaalin hävinneen joukkueen. 
3.karsintakierroksen otteluparinsa voittanut joukkue pelaa I-divisioonassa ja hävinnyt joukkue pelaa II-divisioonassa. 
 
I-divisioonan karsinnoissa peliaika on 3x15 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 10 min. 
jatkoaika tehokasta peliaikaa viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin.  
Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa.  
 
 
 

  

 


