
   

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2020-2021  

 

Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga naiset 

Taso:  Karsinnat 

 A-lohko  

1   

 2  

 3  

 4  

B-lohko 

1   

 2 

 3  

 4 

  

Lohkojen määrä:  2 

Joukkueita lohkossa: 4 

Sarjakierrokset ja muoto 

Karsinta lohkovaihe: Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. 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). 

Välierät: A-lohkon 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet kohtaavat B-lohkon 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet 

välierissä. Välierät pelataan paras kolmesta -järjestelmällä (kaksi voittoa). Otteluparit ovat 

(kotietu ensin mainitulla): 

 

A-lohkon 1. – B-lohkon 2. 

B-lohkon 1. - A-lohkon 2. 

                                                                 

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 karsinnan finaalisarjaan. 

Karsinnan finaalisarja: Välierävaiheen voittajat karsinnan finaalisarjaan. Ottelusarja pelataan paras kolmesta -

järjestelmällä (kaksi voittoa). Kotietu määräytyy joukkueelle, jolla on 1) lohkovaiheessa parempi 

sijoitus, 2) lohkovaiheessa parempi pistekeskiarvo, 3) arpa. Finaalisarjan karsintaparin voittaja 

pelaa F-liigan naisten sarja B:ssä kaudella 2021-22. 

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.   

Häviäjä jatkaa liigakarsinnan 2. vaiheeseen F-liigan naisten sarja B:n karsinnan 1.vaiheen 

häviäjää vastaan. 



   

Liigakarsinnat 2. vaihe:  Ottelusarja pelataan paras viidestä -järjestelmällä (kolme voittoa). 

Ottelupari (kotietu ensin mainitulla joukkueella): 

 F-liigan naisten sarja B:n karsinnan 1.vaiheen häviäjä – F-liigakarsinnan finaalisarjan 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.   

 Voittaja pelaa F-liigan naisten sarja B:ssä kaudella 2021-22. Häviäjä pelaa 1. divisioonassa 

kaudella 2021-22. 

 

 

 

 

 

 

 


