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1 Yleistä 

 

Koronapandemian johdosta Länsirannikon joukkueilla on mahdollisuus siirtää alueellisia 

turnausmuotoisia otteluita yksittäinen pelattaviksi/ 1 ottelu per turnaus. Joukkueilla on 

mahdollisuus pelata jo ilmoitetun otteluohjelman mukaisesti tai esimerkiksi siirtää omat 

ottelunsa peräkkäisiksi. 

 

 

Otteluohjelma tulee kaikille sarjan joukkueille jaettuna tiedostona, johon jokainen 

joukkue käy täyttämässä oman joukkueensa tiedot. 

 

Jokaiselle sarjatasolle on asetettu määräaika, johon mennessä tiedot pitää päivittää 

jaettuun tiedostoon. Jos joukkue ei ole tietoja sinne syöttänyt, niin sarjajärjestäjä 

määrittelee otteluiden ajankohdat ensisijaisesti jo julkaistun otteluohjelman mukaisesti. 

 

Jokainen joukkue itse ratkaisee mikä vaihtoehto on paras ja turvallisin joukkueellenne. 

Tätä päätöstä meidän kaikkien tulee kunnioittaa, eikä tämän johdosta saa syntyä 

erimielisyyksiä. Tehdään tämä kaikki yhdessä ja hyvässä yhteistyössä. 

 

Jokainen muutos vaatii aina molempien joukkueiden hyväksynnän. 

 

2 Muutokset (mahdolliset) 

 

Jaetussa tiedostossa on kaksi välilehteä. Ensimmäisessä näkyy tämän hetken otteluohjelma 

ja toiseen tehdään muutokset. 

 

Ottelun siirtäminen yksittäiseksi otteluksi/ 1 ottelu per turnaus: 

 

A) kotijoukkueeksi merkattu joukkue ehdottaa vierasjoukkueelle uutta päivää, aikaa ja 

paikkaa. Tämä tapahtuu jaettuun tiedostoon, jolloin kaikilla tahoilla on aina oikea 

tieto ja se työllistää joukkueita mahdollisimman vähän. 

B)    vierasjoukkueeksi merkattu joukkue hyväksyy tai hylkää ehdotuksen. Tämä 

tapahtuu myös jaetun tiedoston kautta. 

C)   mikäli siirto on molemmille joukkueille ok, niin sarjajärjestäjä kuittaa asian jaettuun 

tiedostoon, päivittää tiedon tulospalveluun ja erotuomariasettelijalle. 

D) jaettuun tiedostoon on laitettu kohta ”takaraja”, tähän mennessä ks. ottelut tulee 

pelata. 

 

Ottelut jo ilmoitetulla otteluohjelmalla: 

 

A) joukkueen halutessa pelata jo ilmoitetulla aikataululla, niin kirjataan jaettuun 

tiedostoon nämä otteluajat ja paikat 

 

Muita muutoksia otteluohjelmaan: 

 

A) mikäli joukkueenne haluaa esim. pelata turnauksen molemmat ottelunsa peräkkäin 

tai 15 min tauolla, niin tämäkin toive pitää kirjata jaettuun tiedostoon. 



 

 

 

B) jaettuun tiedostoon on tällä hetkellä merkattu jo varattujen hallien tunnit. Näitä 

aikoja voi vapaasti varailla merkkaamalla ne tiedostoon. Näiden varausten osalta 

muutoksia tulee, jos joukkue/joukkueet haluavat pelata jo olemassa olevan 

aikataulun mukaisesti. 

 

Huomioitavaa yksittäisissä otteluissa: 

 

- mikäli arkena pelataan yksi ottelu ks. hallissa, niin et-palkkio on 1,5 kertainen. Mikäli 

saman seuran kaksi eri joukkuetta pelaavat ottelunsa esim. klo 18.00 ja 19.00, niin et-

palkkio on normaali. 

- arkiottelussa kotijoukkue vastaa hallikuluista, ottelulle riittää yhden tunnin varaus. 

Ottelun voi halutessaan pelata esim. omalla harjoitusvuorollaan. 

- arkiottelussa joukkueet vastaavat erotuomareiden matkakustannuksista. 

 

 

Näiden otteluiden siirto on siis kaikille vapaaehtoista, eikä missään nimessä pakollista.  

 

Sarjajärjestäjä vahvistaa uuden otteluohjelman Salibandy.fi sivuilla ja tiedottaa siitä 

joukkueita. 

 


