
 

 

 
SARJOJEN MAHDOLLINEN KESKEYTYMINEN KAUDELLA 2020-21 
 
Koronapandemian vaikutuksia on mahdoton ennustaa ja sen myötä kaikki vaihtoehtoja tai 
skenaarioita ei voi aukottomasti ennustaa/huomioida. Salibandyliitto voi tilanteen niin vaatiessa 
tehdä myös näistä poikkeavia uusia päätöksiä. 
 
Pääsarjoihin määritellyt luonnokset esitelty F-liigan miesten johtoryhmässä, F-liigan naisten ja 
miesten divarin kehitystyöryhmissä. 
 
F-liigan miesten sarja ja miesten Divari 
 
Runkosarja katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli vähintään 75 % suunnitelluista 
otteluista saadaan pelattua. F-liigan miesten sarjassa ja miesten Divarissa on runkosarjoissa 182 
peliä, joten raja kulkee 136 ja 137 pelin kohdalla, jossa jälkimmäisen luvun määrä on yli 75 % 
kokonaismäärästä.  
 
Mikäli runkosarja keskeytyy, kun pelejä on pelattu yli 75 %, lasketaan uusi täsmennetty 
sarjataulukko suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit). Jos pisteet/pelatut pelit on joukkueilla 
tasan, määräytyy joukkueiden paremmuus pääsarjojen sarjamääräysten mukaisesti (1. varsinaisella 
peliajalla voitettujen otteluiden määrä 2. koko sarjan maaliero jne.). Mahdolliset suorat nousemiset 
ja putoamiset määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella. Pudotuspelivalinnat 
tehdään tämän suhteutetun sarjataulukon perusteella. Mikäli runkosarjassa ei saada pelattua 
vähintään 75 % otteluita, joukkueiden sarjatasot säilyvät samoina kaudelle 2021-22. 
 
Aikataulun niin vaatiessa pudotuspelien järjestelmää voidaan muuttaa liittohallituksen erillisellä 
päätöksellä. 
 
Mikäli F-liigan pudotuspelejä ei pelata tai ne jäävät kesken, Suomen mestaruuksia ei jaeta. Mikäli F-
liigan karsintaotteluita ei pelata tai jäävät kesken, sarjasta ei putoa/nouse joukkueita pelaamatta 
jääneiden karsintaotteluiden perusteella. 
 
Mikäli miesten Divarin karsintaotteluita ei pelata tai ne jäävät kesken, sarjasta ei putoa/nouse 
joukkueita karsintaotteluiden perusteella. 
 
Mikäli pudotuspelejä ei saada pelattua loppuun, määräytyy Champions Cupin edustaja hyväksytyn 
runkosarjan sarjataulukon perusteella. 
 
Mikäli joukkue ei osallistu sarjaan tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä vähennetään 
em. 75 %:n rajan laskennasta, jolloin em. rajan laskennassa otetaan huomioon vain sarjaan 
osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.  
 
 



 

 

 
F-liigan naisten sarjat A ja B 
 
F-liigan naisten sarja A katsotaan saaduksi hyväksytysti päätöksen, mikäli vähintään 50 % 
suunnitelluista otteluista saadaan pelattua. F-liigan naisten sarja A:n runkosarjassa on 84 ottelua, 
joten runkosarjassa tulee pelata vähintään 42 ottelua. F-liigan naisten sarja B katsotaan saaduksi 
hyväksytysti päätöksen, mikäli vähintään 50 % suunnitelluista otteluista saadaan pelattua. F-liigan 
naisten sarja B:n runkosarjassa on 63 ottelua, joten runkosarjassa tulee pelata vähintään 32 ottelua. 
 
Mikäli runkosarja keskeytyy, kun pelejä on pelattu yli 50 %, lasketaan uusi täsmennetty 
sarjataulukko suhteutetuilla pisteillä (pisteet/pelatut pelit). Mahdolliset suorat nousemiset ja 
putoamiset määräytyvät kyseisen suhteutetun sarjataulukon perusteella. Pudotuspelivalinnat 
tehdään tämän suhteutetun sarjataulukon perusteella. Mikäli runkosarjassa ei saada pelattua 
vähintään 50 % otteluita, joukkueiden sarjatasot säilyvät samoina kaudelle 2021-22. 
 
Aikataulun niin vaatiessa pudotuspelisarjojen pituutta voidaan muuttaa liittohallituksen erillisellä 
päätöksellä. 
 
Mikäli F-liigan pudotuspelejä ei pelata tai ne jäävät kesken, Suomen mestaruuksia ei jaeta. Mikäli 
F-liigan karsintaotteluita ei pelata tai ne jäävät kesken, sarjasta ei putoa/nouse joukkueita 
pelaamatta jääneiden karsintaotteluiden perusteella. 
 
Mikäli pudotuspelejä ei saada pelattua loppuun, määräytyy Champions Cupin edustaja hyväksytyn 
F-liigan naisten A-sarjan runkosarjan sarjataulukon perusteella. 
 
Mikäli joukkue ei osallistu sarjaan tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä vähennetään 
em. 50 %:n rajan laskennasta, jolloin em. rajan laskennassa otetaan huomioon vain sarjaan 
osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


