
 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2021-2022  

 

Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga miesten sarja 
Taso:  Runkosarja 
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Lohkojen määrä:  1 
Joukkueita lohkossa: 14 

Sarjakierrokset ja muoto: Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika 3 x 20 min 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). 

Pudotuspelit:  Sarjan kahdeksan parasta jatkavat pudotuspeleihin 

Karsinnat alaspäin: Sarjan 12. sijoittuneet jatkaa F-liigakarsintaan Divarissa sijoille 1.-7. sijoittuneiden joukkueiden 
kanssa. 

Putoajat: Runkosarjassa 13. ja 14. sijoittuneet joukkue putoavat Divariin kaudelle 2022-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2021-2022 

 

Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga miesten sarja 
Taso:  Pudotuspelit 

Pudotuspelit:  Sarjan kahdeksan parasta pelaavat pudotuspelit yksittäisinä otteluina. Puolivälierissä, välierissä 
ja finaaleissa paremmuus ratkaistaan paras seitsemästä -ottelusarjoissa (neljä voittoa). Pronssi 
ratkaistaan yhdessä ottelussa. 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. 

Puolivälierät:  Runkosarjan voittaja saa valita vastustajansa sarjan 5.-8. sijoittuneista joukkueista. Runkosarjan 
2. sijoittunut saa valita vastustajansa valitsematta jääneistä sarjan 5.-8. sijoittuneista 
joukkueista. Runkosarjan 3. sijoittunut saa valita vastustajansa valitsematta jääneistä sarjan 5.-
8. sijoittuneista joukkueista. Runkosarjan 4. sijoittunut saa vastaansa valitsematta jääneen 
joukkueen sijoilta 5.-8. 
Ottelupareissa runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3. sekä 
mahdollisissa 5. ja 7. otteluissa. 

Välierät:  Välieriin selviävät puolivälieräsarjojen voittajat. 
 Välierissä ovat vastakkain runkosarjassa parhaiten menestynein joukkue ja huonoiten 
menestynyt joukkue, sekä runkosarjassa toiseksi parhaiten menestynyt ja toiseksi huonoiten 
menestynyt joukkue. Ottelupareissa runkosarjassa paremmin sijoittunut toimii kotijoukkueena 
1., 3., sekä mahdollisissa 5. ja 7. otteluissa. 

Finaalit:  Finaaleissa kohtaavat välieräsarjojen voittajat. 
Ottelupareissa runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3, sekä 
mahdollisissa 5. ja 7. otteluissa. Otteluparin voittaja on Suomen mestari ja hävinnyt sijoittuu 
hopealle. 

Pronssiottelu: Pronssiottelussa pelaavat välieräsarjojen häviäjät. 
 Kotijoukkueena pronssiottelussa toimii runkosarjassa paremmin menestynyt joukkue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2021-2022 

 
Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga 
Taso:  F-liigakarsinta 

Pudotuspelit: F-liigassa 12. (F12) sijoittunut joukkue ja Divarin sijoille 1.-7. (D1-D7) sijoittuneet joukkueet 
pelaavat pudotuspelit yksittäisinä otteluina. Paremmuus ratkaistaan paras viidestä -
ottelusarjassa (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. 
 
Joukkueiden ranking karsintaan lähdettäessä 
 
F12 
D1 
D2 
D3 
--- 
D4 
D5 
D6 
D7 

1. vaihe:  F-liigan 12. sijoittunut joukkue saa valita vastustajansa Divarissa 4.-7. sijoittuneista joukkueista. 
Divarin runkosarjan 1. sijoittunut saa valita vastustajansa valitsematta jääneistä sarjan 4.-7. 
sijoittuneista joukkueista. Divarin runkosarjan 2. sijoittunut saa valita vastustajansa valitsematta 
jääneistä sarjan 4.-7. sijoittuneista joukkueista. Divarin runkosarjan 3. sijoittunut saa vastaansa 
valitsematta jääneen joukkueen sijoilta 4.-7. 
Ottelupareissa rankingissa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3. ja 
mahdollisessa 5. ottelussa. 

2. vaihe: 2. vaiheeseen selviävät 1. vaiheen voittajat. 
2. vaiheessa ovat vastakkain rankingin parhaiten menestynein joukkue ja huonoiten menestynyt 
joukkue, sekä runkosarjassa toiseksi parhaiten menestynyt ja toiseksi huonoiten menestynyt 
joukkue. Ottelupareissa rankingissa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3. ja 
mahdollisessa 5. ottelussa. 

Karsintafinaali:  Finaalissa kohtaavat 2. vaiheen voittajat. 
Rankingissa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3, ja mahdollisessa 5. 
ottelussa. Otteluparin voittaja pelaa F-liigassa kaudelle 2022-23. Otteluparin häviäjä pelaa 
Divarissa kaudella 2022-23. 

 


