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YLEISTÄ 
 
1§ Määritelmä 
 
Nämä ovat Suomen Salibandyliitto ry:n pääsarjojen sarjamääräykset pelikaudelle 2021-22. Näitä 
sarjamääräyksiä noudatetaan 1.5.2021-30.4.2022. 
 
 
2§ Pääsarjat 
 
Salibandyn pääsarjoja ovat F-liigan miesten ja naisten sarjat sekä miesten Divari sekä niiden karsinnat niiltä 
osin, kun mukana on pääsarjajoukkueita. F-liigan naisten sarja on jaettu kahteen tasoon - A- ja B-lohkoon. 
 
3§ Määrittelyjä 
 
Ottelutapahtumaksi käsitetään aika, joka alkaa 90 minuuttia ennen ottelua ja päättyy 60 minuuttia ottelun 
päättymisen jälkeen. Ottelutapahtumaan sisältyy pelikentän ohella otteluun liittyville joukkueille, 
toimitsijoille, erotuomareille sekä yleisölle tarkoitetut tilat sekä niiden välitön läheisyys.   
Pääsarjaseuralla (jatkossa: Seura) tarkoitetaan seuraa, jonka joukkue pelaa kaudella 2021-22 F-liigassa tai 
miesten Divarissa.  
 
Pääsarjajoukkueella (jatkossa: Joukkue) tarkoitetaan sellaista seurajoukkuetta, joka pelaa F-liigassa tai 
miesten Divarissa näiden sarjamääräysten voimassaoloaikana. 
 
F-liigassa saa pelata aikuispelaajien lisäksi 2006 ja aiemmin syntyneet pelaajat. 
 
Pääsarjojen sarjavastaavana toimii Salibandyliiton pääsarjapäällikkö. Pääsarjojen erotuomari- ja 
otteluvalvojatoiminnasta vastaa Salibandyliiton erotuomaripäällikkö. 
 
Suomen Salibandyliitto vastaa pääsarjojen kilpailutoiminnan järjestämisestä sekä Divarin kaupallisista 
oikeuksista. SSBL Salibandy Oy vastaa F-liigan kaupallisista sopimuksista. 
 
4§ Sarjajärjestäjä  
 
Suomen Salibandyliitto (myöhemmin myös ”Sarjajärjestäjä”) vastaa pääsarjojen kilpailutoiminnan 
toteutuksesta ja toimii niiden sarjajärjestäjänä. 
 
5§ Säännöt ja lisenssit 
 
Pääsarjoissa noudatetaan salibandyn pelisääntöjä ja Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöjä sekä niiden 
ohella näitä pääsarjojen sarjamääräyksiä ja muita sarjajärjestäjän antamia ohjeita ja tulkintoja.  
 
Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina, ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty. 
 
Joukkueen tulee täyttää sarjajärjestäjän määrittelemät liiga- tai divarilisenssin ehdot. Joukkueen tulee 
jättää sarjajärjestäjälle liiga- tai divarilisenssihakemuksensa 9.5.2021 mennessä. Salibandyliiton 
liigalisenssityöryhmä arvioi lisenssiehtojen täyttymisen ja tekee esityksen lisenssien hyväksymisestä 
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Salibandyliiton hallitukselle, joka päättää osallistumisoikeudesta pääsarjoihin kaudelle 2021-22 
kokouksessaan 25.5.2021. 
 
Sarjajärjestäjä voi antaa tarkempia ohjeita sarjamääräysten noudattamisesta. 
 
6§ Sarjamääräysten soveltamisala 
 
Pääsarjojen sarjamääräykset koskevat pääsarjapaikan omaavia seuroja, joukkueita sekä näiden järjestämiä 
Salibandyliiton alaisia virallisia kilpailutapahtumia. Pääsarjojen sarjamääräykset koskevat myös seurojen ja -
joukkueiden pelaajia sekä toimihenkilöitä. 
 
 
YHTEYSHENKILÖT 
 
7§ Yhteyshenkilö   
 
Joukkueella on oltava seuran valtuuttama yhteyshenkilö, joka vastaa joukkueen yhteyksistä 
sarjajärjestäjään ja on velvollinen viemään tietoa eteenpäin oman seuransa organisaatiossa.  
 
Seuran on ilmoitettava palvelusivustolle sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä pääsarjajoukkueen 
yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Pääsarjaseuran tulee myös ylläpitää tietoa seuransa 
puheenjohtajasta ja tämän yhteystiedoista Suomisportin seuraprofiilissa. Mikäli nämä tiedot muuttuvat on 
tästä tehtävä välittömästi muutosilmoitus palvelusivustolle. 
 
Yhteyshenkilöllä tulee olla käytössään toimiva sähköpostiosoite. 
 
8§ Vastuuhenkilöt  
 
Joukkueiden on ilmoitettava sarjajärjestäjälle 22.8.2021 mennessä Palvelusivustolla seuraavat 
vastuuhenkilöt, jotka vastaavat sarjajärjestäjän antamien ohjeiden noudattamisesta kilpailukauden aikana, 
ja heidän yhteystietonsa:  
 
1) ottelutapahtumavastaava  
2) mediavastaava  
3) markkinointivastaava (vain F-liigan miesten sarja) 
4) tulospalveluvastaava 
5) turvallisuusvastaava 
6) videointivastaava (F-liigassa lähetystuotantovastaava) 
 
Sama henkilö saa olla vastuuhenkilönä korkeintaan kahdessa em. tehtävässä. Vastuuhenkilön 
muuttumisesta on ilmoitettava palvelusivustolla viimeistään viimeisenä ottelua edeltävänä arkipäivänä.  
 
9§ Sarjapalaverit 
 
Sarjajärjestäjä järjestää sarjapalavereita, joihin jokaisen seuran on lähetettävä päätösvaltainen edustajansa. 
Sarjajärjestäjä vastaa sarjapalavereihin kutsuttujen joukkueiden edustajien matkakuluista Salibandyliiton 
matkustussäännön mukaisesti. 
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Joukkueiden tulee pyydettäessä lähettää valmentaja ja pelaaja jokaiseen sarjajärjestäjän järjestämään 
pääsarjaa koskevaan tiedotustilaisuuteen. Sarjajärjestäjä vastaa tiedotustilaisuuksiin kutsuttujen 
joukkueiden edustajien matkakuluista Salibandyliiton matkustussäännön mukaisesti. Tieto 
sarjapalavereiden ja tiedotustilaisuuksien ajankohdasta toimitetaan pääsarjajoukkueen yhteyshenkilölle 
sähköpostilla vähintään kahta viikkoa ennen palaveria. 
 
Joukkueen päävalmentajan on osallistuttava Salibandyliiton järjestämään pääsarjavalmentajille 
tarkoitettuun valmentajatapaamiseen kaksi kertaa vuodessa. 
 
Edellä sanotun edustajan osallistumisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään seuralle 500 euron sakko. 
 
10§ Pelaaja- ja toimihenkilötiedot  
 
Joukkueen tulee syöttää sarjajärjestäjän tulospalvelujärjestelmän tietokantaan joukkueen pelaaja- ja 
toimihenkilötiedot su 29.8.2021 mennessä. Sarjajärjestäjä määrittelee F-liigan sarjapalavereissa mahdolliset 
muut pelaajakortteihin liittyvät tiedot, jotka joukkueet toimittavat samaan määräaikaa mennessä. 
 
Sarjajärjestäjällä on oikeus käyttää korvauksetta sille luovutettuja pelaaja- ja toimihenkilötietoja sekä 
valokuvia markkinoinnissaan. Sarjajärjestäjä voi luovuttaa tämän oikeuden kolmansille osapuolille 
markkinointi-, viestintä- ja uutisointitarkoituksiin. 
 
11§ Viestintä 
 
Seuralla tulee olla nimetty mediavastaavaa. F-liigan miesten sarjassa mediavastaavan tulee toimittaa 
kausikohtaisen viestintäsuunnitelma F-liigan viestintäpäällikölle 1.6.2021 mennessä. 
 
Mediavastaavan on oltava käytettävissä vähintäänkin joukkueen kotiotteluissa. Mediavastaavan tulee 
osoittaa median edustajille omat istumapaikat ja työskentelytilat ottelutapahtumissa. 
 
F-liigan otteluissa median edustajille tulee tarjota maksuton langaton verkkoyhteys. 
 
Joukkueen tulee tuottaa jokaisesta ottelusta verkkosisältöä. 
 
Mikäli kotijoukkue järjestää ottelussa lehdistötilaisuuden, tulee lehdistötilaisuuden järjestämisestä 
tiedottaa vierasjoukkuetta, erotuomareita sekä otteluvalvojaa otteluprotokollassa, jotta tieto on kaikilla 
hyvissä ajoin ennen ottelua. Tällöin molemmat ottelun joukkueet ovat velvoitettuja huolehtimaan siitä, että 
lehdistötilaisuuteen osallistuu pelaaja, sekä ensisijaisesti joukkueen päävalmentaja ja että henkilöt ovat 
lehdistötilaisuuteen osoitetussa tilassa viimeistään 10 min ottelun päättymisen jälkeen. Lehdistötilaisuus 
tulee kuvata. Tallenne lehdistötilaisuudesta tulee tarvittaessa olla sarjajärjestäjän käytettävissä. 
 
OTTELUT 
 
12§ Otteluajankohdat 
 
Sarjajärjestäjä vahvistaa otteluajankohdat, mutta pidättää oikeuden otteluohjelmamuutoksiin ja muutoksiin 
otteluiden alkamisajankohdissa sekä pelipaikoissa.  
 
Runkosarjan otteluohjelman valmisteluvaiheessa kotijoukkue voi esittää runko-ohjelmaan merkityn 
lauantaiottelun siirtämistä edeltävän viikon keskiviikolle, torstaille tai perjantaille ja sunnuntaiottelun 
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siirtämistä seuraavan viikon maanantaille, tiistaille tai keskiviikolle, mikäli joukkueiden kotipaikkakuntien 
välinen etäisyys on alle 250 km. Kotipaikkakuntien väliset etäisyydet määritellään Fonectan karttapalvelulla 
joukkueiden kotipaikkakuntien keskustan mukaan. Silloin, kun joukkueiden kotipaikkakuntien välinen 
etäisyys on 250 km tai enemmän, ottelun siirtoa arkipäivälle voidaan esittää vain, mikäli molemmat 
joukkueet ovat asiasta yksimielisiä. Runko-ohjelmassa arkipäiväksi merkittyä ottelua voi esittää 
siirrettäväksi vain perustellusta syystä. 
   
Ottelut on aloitettava arkisin klo 18.30 ja viikonloppuisin (lauantai, sunnuntai) sekä arkipyhinä klo 14.00 – 
18.30, ellei sarjajärjestäjä toisin määrää. Muut otteluajankohdat ovat mahdollisia vain perustellusta syystä. 
Sarjajärjestäjä määrää TV-otteluiden ajankohdat. 
 
Runkosarjan viimeisen kierroksen ottelut on aloitettava runkopäivänä samanaikaisesti sarjajärjestäjän 
ilmoittama ajankohtana. Sarjajärjestäjä voi määritellä runko-ohjelman julkaisuvaiheessa myös muita 
kierroksia, joilla ottelut on aloitettava samanaikaisesti. Muut alkamisajat ovat mahdollisia vain perustellusta 
syystä ja erillisestä sarjajärjestäjän hyväksymästä hakemuksesta. 
 
Otteluohjelman valmistuttua ottelu voidaan siirtää vain perustellusta, joukkueesta riippumattomasta, 
syystä.  
 
Runkosarjan ottelun ottelusiirtoa on haettava kirjallisesti heti, kun siirron perusteena oleva syy on ilmennyt. 
Ottelusiirtohakemukseen on liitettävä maksutosite sarjajärjestäjän tilille (Nordea, IBAN: FI84 2001 1800 
1329 56) maksetusta 50 euron käsittelymaksusta sekä vastustajan kirjallinen lausunto siirtoa koskevasta 
asiasta. Sarjajärjestäjä voi hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Kotijoukkueen tulee hakemuksessaan esittää 
ottelulle uutta aikaa ja/tai paikkaa. Ottelusiirtoa hakeva joukkue vastaa ottelusiirrosta mahdollisesti 
aiheutuvista kuluista Salibandyliitolle sekä ottelun toiselle joukkueelle. 
 
F-liigan naisten sarjassa, miesten F-liigakarsinnassa ja miesten Divarissa pudotuspeli- ja karsintasarjoissa, 
joiden runkopäivärytmitys on la-su-ke-la-su, kotijoukkue voi siirtää lauantaiottelun perjantaille ja 
sunnuntaiottelun maanantaille, mikäli joukkueiden kotipaikkakuntien etäisyys on alle 250 km. 
 
Muiden pudotuspeli- ja karsintaotteluiden osalta ottelut pelataan ensisijaisesti sarjajärjestäjän ilmoittamina 
runkopäivinä. Joukkueet voivat esittää runkopäivistä poikkeavia päiviä vain, mikäli molemmat joukkueet 
ovat asiasta yksimielisiä. Sarjajärjestäjä voi määrätä pudotuspeli- tai karsintaottelun pelattavaksi myös 
muuna kuin runkopäivänä. 
 
Ulkomailla pelattavaan PR-otteluun tulee anoa lupaa 16.5.2021 mennessä. Ulkomailla pelattavissa PR-
otteluissa noudatetaan pääsarjojen sarjamääräyksiä, sekä samoja markkinoinnin ja mainonnan sääntöjä, 
kuin kotimaassa pelattavissa otteluissa 
 
13§ Peliasut ja numerointi  
 
Joukkueella tulee olla otteluissa mukana kahdet eriväriset, tummat ja vaaleat pelipaidat, joissa on selkeästi 
yksi pääväri eli yli 80 % paidasta on samaa väriä, sekä kahdet eriväriset pelisukat. Joukkueen omien 
pelipaitojen tulee olla keskenään selkeästi toisistaan erottuvat. Kotijoukkue käyttää ilmoittamaansa 
kotiasua. Vierasjoukkueen tulee käyttää eri väristä paitaa ja sukkia kuin kotijoukkue. 
 
Erotuomareiden paitojen värit ovat punainen, musta ja keltainen.  
 
Pelipaidan selkäpuolella on oltava pelaajan sukunimi hyvin erottuvalla tavalla. Samannimiset pelaajat 
erotetaan etunimen ensimmäisillä kirjaimilla. Kirjainkorkeus on vähintään 5 cm. 
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Pelipaidassa on oltava pelinumero pelisääntöjen mukaisesti. Selkäpuolella numeron korkeus on vähintään 
20 cm ja etupuolella vähintään 7 cm  
 
Mikäli maalivahdin pelipaita on sekoitettavissa oman joukkueen kenttäpelaajien peliasuun, on maalivahdin 
erotuomarin kehotuksesta vaihdettava pelipaitaa. Maalivahdilla on oltava ottelussa mukana varapelipaita, 
joka on erivärinen kuin varsinainen pelipaita. 
 
Joukkueiden parhaiden pistepelaajien selän pelinumeron ja nimen saa peittää SSBL Salibandy Oy:n tai 
Salibandyliiton kumppanin mainoksella. 
 
 
14§ Toimitsijat  
 
Joukkueen on nimettävä kuhunkin kotiotteluun kolme pätevää, 15 vuotta täyttänyttä toimitsijaa. Vähintään 
yhdellä toimitsijoista on oltava suoritettuna Salibandyliiton sähköisen tulospalvelun toimitsijakoulutus 
vuoden 2018 jälkeen. Pääsarjajoukkue on velvollinen huolehtimaan, että toimitsijat pystyvät hoitamaan 
toimenkuvansa laadukkaasti. 
 
15§ Toimihenkilöt  
 
Runkosarjan otteluissa, pudotuspeleissä, sekä karsintaotteluissa joukkueella saa olla seitsemän nimettyä ja 
vaihtoaitiossa toimivaa toimihenkilöä. Sama koskee niitä Suomen Cupin otteluita, joissa molemmat ottelun 
joukkueista ovat pääsarjajoukkueita. 
 
16§ Lämmittelyaika  
 
Ennen ottelun alkua on joukkueille varattava vähintään 30 minuuttia lämmittelyaikaa, joka kuitenkin 
päättyy esittelyjä varten 15 minuuttia ennen ottelun alkua. Kenttä on oltava puhdas lämmittelyn alkaessa. 
 
Sarjajärjestäjä voi antaa määräyksen lämmittelyajan sekä esittelyyn ja kentän pyyhkimiseen varatun ajan 
muuttamisesta. 
 
Pelikentän tulee olla kaikilta osin valmiina 45 minuuttia ennen ottelun alkamista. 
 
17§ Tulospalvelu 
 
Kotijoukkue vastaa ottelun tulospalvelun reaaliaikaisesta ylläpidosta sarjajärjestäjän antamien ohjeiden 
mukaisesti. Pääsarjoissa ylläpidetään normaalin sähköisen tulospalvelun lisäksi plus/miinus -tilastoa sekä 
laukaisukarttaa. 
 
Molempien ottelun joukkueiden tulee syöttää ottelukokoonpanonsa tulospalvelujärjestelmään viimeistään 
kaksi (2) tuntia ennen ottelun alkua. Määräajan noudattamatta jättämisestä voidaan joukkueelle määrätä 
sakko. 
 
Tulospalveluun palvelusivustolla syötetty kokoonpano on joukkueen virallinen ilmoitus pelaajien 
edustuksesta ottelussa. Mikäli pelaaja puuttuu tulospalvelun kokoonpanosta, kohdellaan häntä ottelussa 
pelaajalistasta puuttuvana pelaajana. 
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Joukkueiden tulee toimittaa ottelun toimitsijoille listaus joukkueensa toimihenkilöistä, sekä 
avauskentällinen ja aloittava maalivahti. 
 
Kotijoukkueen on ottelun aikana kuulutettava yleisölle muiden samanaikaisten saman sarjan otteluiden 
erätilanteet sekä tilanteet ottelun päättyessä. Myös aiemmin samana päivänä pelattujen saman sarjan 
otteluiden lopputulokset kuulutetaan. 
 
Maalivahtien torjunnat on kuulutettava yleisölle erien päätyttyä. 
 
18§ Esittelyt ja otteluprotokolla 
 
Jokaisessa ottelussa esitellään vierasjoukkue, kotijoukkue, erotuomarit.  
 
Kotijoukkue tiedottaa vierasjoukkuetta ja erotuomareita tapahtuman aikataulutuksesta 
otteluprotokollassa, joka tulee olla osapuolten saatavissa heti ottelutapahtuman alkaessa. 
 
Ottelun osapuolet ovat velvoitettuja noudattamaan kotijoukkueen laatimaa protokollaa, niissä rajoissa, kun 
se ei merkittävästi häiritse osapuolien otteluun valmistautumista tai sisällä epäurheilullisia elementtejä. 
 
19§ Ottelun alkaminen  
 
Ottelu on aloitettava täsmällisesti sarjajärjestäjän vahvistaman otteluohjelman mukaan. 
Alkamisajankohdasta poikkeamisesta voidaan kotijoukkueelle määrätä rangaistus. Mahdollinen ottelua 
edeltävä ohjelma on toteutettava ennen ottelun alkamisajankohtaa.  
 
Ottelun alkamisajan muuttamisesta päättää sarjajärjestäjä.  
 
20§ Erätauot   
 
Erätaukojen aikana kentän on oltava joko tyhjä tai sillä on oltava ohjattua toimintaa.  
 
Otteluun osallistuvilla pelaajilla on kuitenkin oikeus verrytellä pelikentällä, mikäli se ei häiritse ohjattua 
toimintaa. Pelikentän on oltava puhdas erän alkaessa. 
 
Erätauon pituus on F-liigan miesten sarjan runkosarjassa, pudotuspeleissä ja karsinnoissa 15 minuuttia. F-
liigan naisten sarjan ja Divarin runkosarjoissa, pudotuspeleissä ja karsintaotteluissa erätauon pituus on 12 
minuuttia. 
 
TV-lähetysten niin vaatiessa, sarjajärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa TV-otteluiden erätaukojen pituutta. 
 
Joukkueet voivat hakea sarjajärjestäjältä poikkeuksellista erätauon pituutta yksittäiseen otteluun. 
Poikkeuslupaa perusteluineen tulee hakea vähintään viikko ennen ottelua. 
 
Joukkueet eivät vaihda pelipuolia erien välillä. 
 
21§ Palkintojen jako ja kättelyt  
 
Molempien joukkueiden tulee olla kentällä palkintojen jaon aikana seisoen vastakkain omissa riveissään. 
Palkintojen jaon jälkeen joukkueet kättelevät toisensa, sekä ottelun erotuomarit.  
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Pudotus- ja karsintaotteluissa vierasjoukkue kättelee kotijoukkueen ennen ottelusarjan ensimmäistä 
ottelua heti esittelyn jälkeen ja samat joukkueet kättelevät seuraavan kerran ottelusarjan viimeisen ottelun 
jälkeen. Kaikissa pudotus- ja karsintaotteluissa joukkueet kättelevät erotuomarit. 
 
22§ Jatkoaika ja rangaistuslaukauskilpailu   
 
Runkosarjassa ja sijoitussarjoissa pelataan 5 minuutin jatkoaika, mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy 
tasatulokseen. Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan (5+mv), ellei joukkueilla ole aktiivisia rangaistuksia. 
Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on tasan myös jatkoajan jälkeen, lauotaan 
viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu.  
 
Rangaistuslaukauskilpailussa rangaistuslaukausten suorittajia ei tarvitse nimetä etukäteen, mutta 
joukkueen viiden eri laukojan tulee olla eri kenttäpelaaja. Ottelun toimitsijat ja erotuomarit pitävät kirjaa 
laukoneista pelaajista.  
 
Rangaistuslaukausta ei saa laukoa pelirangaistuksen saanut pelaaja tai rangaistuslaukauskilpailun aikana 
minkä tahansa rangaistuksen saanut pelaaja Erotuomarit valvovat rangaistuslaukausten laukojien oikeutta 
laukoa. 
 
Kotijoukkue aloittaa rangaistuslaukauskilpailun. Erotuomarit päättävät kumpaan päätyyn lauotaan. 
Maalivahti menee ensin maaliin ja vasta sen jälkeen rangaistuslaukausta laukova pelaaja kentälle. Tämän 
jälkeen tähän laukaukseen ei saa enää vaihtaa maalivahtia. 
 
Mikäli tilanne on yhä viidensien laukojien jälkeen tasan, etenee rangaistuslaukauskilpailu yksi pari 
kerrallaan, kunnes voittaja on selvillä. Samat viisi pelaajaa suorittaa yhden rangaistuslaukauksen kerrallaan, 
kunnes ratkaiseva tulos on saavutettu. Jatkolaukauksia ei tarvitse suorittaa samassa järjestyksessä kuin 
varsinaiset rangaistuslaukaukset, mutta pelaaja ei saa suorittaa kolmatta laukaustaan ennen kuin kaikki 
nimetyt pelaajat ovat suorittaneet vähintään kaksi laukausta jne. 
 
Pudotus- ja karsintaotteluissa pelataan 20 minuutin jatkoaika, jolloin ottelu päättyy ensimmäiseen 
hyväksyttyyn maaliin. Pudotus- ja karsintaotteluissa ennen jatkoaikaa on viiden minuutin tauko. Mikäli 
joukkueilla on tällöin käynnissä mitattavia rangaistuksia, voivat rangaistusaitiossa olevat pelaajat poistua 
aitiosta jatkoaikaa edeltävän tauon ajaksi. Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan (5+mv), ellei joukkueilla 
ole aktiivisia rangaistuksia. 
 
Mikäli pudotus- tai karsintaottelun jatkoerässä ei synny hyväksyttyä maalia, ratkaistaan ottelun voittaja 
viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa edellä mainituin säännöin. 
 
23§ Sarjapisteet 
 
Runkosarjan otteluissa varsinaisella peliajalla saavutetusta voitosta saa kolme (3) pistettä ja hävitystä 
pelistä nolla (0) pistettä. Jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa voitetusta ottelusta saa kaksi (2) 
pistettä ja hävitystä yhden (1) pisteen. 
 
24§ Joukkueiden järjestys sarjassa 
 
Joukkueiden paremmuus runkosarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Tasapisteissä 
joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä: 
 
1) varsinaisella peliajalla voitetut ottelut 
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2) koko sarjan maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit) 
3) koko sarjassa otteluissa tehdyt maalit 
4) keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet 
5) keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä 

otteluissa) 
6) keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit 
7) arpa 
 
Mikäli joukkueiden välinen paremmuus tulisi 7) arvan määriteltäväksi, voidaan joukkueiden keskinäinen 
paremmuus määrittää sarjavastaavan päätöksellä myös uusintaottelulla, mikäli molemmat joukkueet ovat 
asiasta yksimieliset. 
 
25§ Erotuomarit ja otteluvalvoja 
 
Salibandyliitto asettelee otteluihin erotuomarit ja osaan otteluista otteluvalvojat. 
 
Pääsarjoissa erotuomarimaksut maksetaan sarjoittain keskitetysti siten, että jokainen sarjan joukkue 
maksaa runkosarjan erotuomarimaksuja yhtä paljon. Runkosarjan kaikki toteutuneet erotuomarikulut 
lasketaan yhteen ja jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken. 
 
Pudotuspeli- ja karsintaotteluissa kunkin sarjavaiheen (esim. puolivälierät tai välierät) erotuomarikulut 
lasketaan yhteen ja jaetaan sarjavaiheeseen osallistuvien joukkueiden kesken suhteutettuna näiden 
toteutuneisiin kotiotteluihin. 
 
Otteluvalvoja toimii ottelutapahtumissa Salibandyliiton asettelemana puolueettomana henkilönä. 
Otteluvalvojan tehtävänä on toimia olosuhdevalvojana ja erotuomarivalmentajana. 
 
Otteluun voidaan nimetä myös otteluvalvoja, joka ei toimi erotuomarivalmentajana vaan ainoastaan 
olosuhdevalvojana. Tällöin hänet merkitään asetteluun teknisenä otteluvalvojana. 
 
Otteluvalvoja voi tehdä ottelun tapahtumista ilmoituksen rikkomuksesta (47§) tai videotutkintapyynnön 
(48§). Otteluvalvoja voi tehdä ilmoituksen rikkomuksesta ainoastaan, jos kyseisestä tilanteesta ei ole 
videomateriaalia tai rikkomus kohdistuu otteluvalvojaan. 
 
Kotijoukkue on velvollinen järjestämään istumapaikan otteluvalvojalle hänen sitä pyytäessä. Otteluvalvojan 
tehtävänä on raportoida sarjajärjestäjälle havaitsemistaan ottelutapahtuman epäkohdista, mahdollisista 
järjestyshäiriöistä ja/tai puutteellisista olosuhteista. 
 
Näiden lisäksi otteluvalvoja osallistuu mahdolliseen ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen ja raportoi 
sarjajärjestäjälle mahdolliset ylilyönnit. 
 
 
 
SUOMEN CUP 
 
26§ Osallistuminen Suomen Cupiin  
 
Kaikki F-liigan miesten sarjan ja  Divarin joukkueet osallistuvat Suomen Cupiin. F-liigan naisten sarjan 
joukkueille Suomen Cupiin osallistuminen on vapaaehtoista. F-liigan miesten sarjan ja Divarin joukkueiden 
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ei tarvitse erikseen ilmoittautua Suomen Cupiin. Pääsarjajoukkueilta veloiteta Suomen Cupin 
osallistumismaksua. 
 
 
27§ Suomen Cupin ja sarjan yhdistetty ottelu 
 
F-liigan miesten sarjan ja Divarin joukkueiden ensimmäinen Suomen Cupin kierros pelataan yhdistettynä 
sarjapelinä ja Cupin otteluna. F-liigan miesten sarjassa ja Divarissa Suomen Cupin kierroksena toimii 
sarjajärjestäjän määrittelemä sarjakierros.  
 
Suomen Cupin ja sarjan yhdistetyt sarjakierrokset tulee pelata täytenä kierroksena kolmen päivän sisällä 
runkopäivästä. Sarjakierrosten vastustajat arvotaan sarjaohjelman teon yhteydessä. 
 
Suomen Cupin ja sarjan yhdistetyssä ottelussa noudatetaan pääsarjojen sarjamääräyksiä. 
 
28§ Suomen Cupin ottelut 
 
F-liigan ja Divarin ensimmäiseltä Suomen Cupin kierrokselta jatkoon pelanneet joukkueet ovat velvoitettuja 
jatkamaan Suomen Cupia. Suomen Cupin yksittäisestä ottelusta luovuttamisesta määrätään 2500 euron 
luovutusmaksu, josta luovutuksen saaneelle joukkueelle korvataan 1700 euroa. Lisäksi luovuttaneen 
joukkueen tulee korvata erotuomari- ja toimitsijakulut. 
 
 
OLOSUHTEET 
 
29§ Olosuhteet  
 
Ottelut tulee pelata sarjajärjestäjän hyväksymissä halleissa. Ottelut tulee pelata ensisijaisesti kotijoukkueen 
kotipaikkakunnalla. Joukkueiden tulee toimittaa sarjajärjestäjälle tiedot kotihallistaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Kaikki F-liigan miesten sarjan ottelut pelataan SSBL Salibandy Oy:n hallinnoimalla mattoalustalla. Mikäli 
Divarin joukkueella on käytössään liigakarsintaottelussa vastaavanlainen mattoalusta kuin sarjajärjestäjällä 
voidaan liigakarsintaottelu pelata sarjajärjestäjän päätöksellä myös joukkueen käytössä olevalla matolla.  
 
F-liigan naisten sarjan ja miesten Divarin runkosarjan ottelut sekä pudotuspelien, pudotuspelikarsintojen ja 
putoamiskarsintojen kaikki ottelut pelataan sarjajärjestäjän hyväksymällä matto- tai massa-alustalla, 
samoin F-liigan naisten sarjan (NLB) ja Divarin karsintaottelut. 
 
F-liigan naisten sarjan finaalit pelataan SSBL Salibandy Oy:n hallinnoimalla mattoalustalla. Mikäli F-liigan 
naisten sarjan joukkueella on käytössään vastaavanlainen mattoalusta kuin sarjajärjestäjällä voidaan 
finaaliottelu pelata sarjajärjestäjän päätöksellä myös joukkueen käytössä olevalla matolla. 
 
Jos miesten F-liigakarsinnan ottelu tai F-liigan naisten sarjan finaaliottelu pelataan SSBL Salibandy Oy:n 
hallinnoimalla mattoalustalla, maton kuljetuskustannuksista vastaa ja mattomainoksia hallinnoi SSBL 
Salibandy Oy. Kotijoukkue vastaa maton asentamisesta, purusta ja sarjan aikaisesta varastoimisesta. 
 
Kentän, jolla ei ole pelattu pääsarjaotteluita edellisellä kaudella, koko ja sääntöjen mukaisuus tarkistetaan 
ensimmäisten sarjakierrosten aikana ottelutapahtumassa ennen lämmittelyajan alkamista. Tarkistuksen 
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tekee kotijoukkueen ottelutapahtumavastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö. Ottelun erotuomarit 
valvovat tarkistusta ja paikalla tulee olla molempien ottelussa pelaavien joukkueiden edustajat. Mikäli 
otteluun on aseteltu otteluvalvoja, voi otteluvalvoja valvoa tarkastuksen erotuomarien sijaan. F-liigan 
naisten sarjassa ja Divarissa kotijoukkueella tulee olla vähintään 20 metrin mitta toimitsijapöydällä 
jokaisessa sarjaottelussa. F-liigan miesten sarjassa vastaavasti lasermitta. 
 
Tehtyjen tarkistusten jälkeen mittauksia tehdään tarvittaessa eli käytännössä silloin, kun olosuhteiden 
epäillään olevan muuttuneet. Ottelun osapuolilla (joukkueet, erotuomarit, otteluvalvoja) on oikeus pyytää 
kentän mittaamista viimeistään 50 minuuttia ennen ottelun alkua. Sarjajärjestäjä voi määrätä kentän koon 
ja sääntöjen mukaisuuden tarkistettavaksi. Tällöin sarjajärjestäjä ilmoittaa tarkistuksesta etukäteen 
tarkistuksen suorittavalle kotijoukkueelle, ottelun erotuomareille ja mahdolliselle otteluvalvojalle. 
 
F-liigan miesten sarjassa otteluissa pelisääntöjen mukaiset rajamerkinnät tulee olla valkoiset lukuun 
ottamatta kiistapallopisteitä, joissa voidaan käyttää enintään 30 cm halkaisijaltaan kokoisia mainostarroja. 
 
Pelikentän mitat ovat kaikissa pääsarjaotteluissa 40 x 20 m.  
 
Katsomopaikkojen määrä runkosarjan otteluissa: 
 
F-liiga miehet 800 istumapaikkaa 
F-liiga naiset 150 istumapaikkaa 
Divari 250 istumapaikkaa 
 
F-liigan miesten sarjan välierissä hallissa tulee olla vähintään 1000 istumapaikkaa. Miesten finaaleissa 
katsojakapasiteetti pitää olla vähintään sama kuin välierissä ja viimeistään 3. finaaliottelusta alkaen ottelut 
tulee pelata suuremman katsomokapasiteetin halleissa, kapasiteetti vähintään 2000 katsojaa. 
 
Sarjajärjestäjä voi antaa kilpailutapahtumia varten kirjalliset puitevaatimukset. Sarjajärjestäjä hyväksyy 
ennen sarjakauden alkua pelihallien olosuhteet.  
 
Kotijoukkueen tulee huolehtia, että molemmilla vaihtoalueilla on roska-astiat. Vaihtoalueille ei saa 
kohdistaa häiritseviä äänentoistolaitteita. 
 
F-liigan miesten sarjan pelihalleissa tulee olla VIP-tila vieraiden käyttöön sekä lehdistötila median edustajien 
käyttöön. 
 
Tämän pykälän antamista määräyksistä voidaan poiketa ainoastaan sarjajärjestäjän määräyksestä tai 
sarjajärjestäjän kirjallisella luvalla. Samasta syystä poikkeuslupa voidaan myöntää maksimissaan kolmena 
kautena peräkkäin. Asiaa koskeva kirjallinen hakemus perusteluineen on toimitettava 
liigalisenssihakemuksen yhteydessä sarjajärjestäjälle viimeistään 9.5.2021.  
 
30§ Turvallisuussuunnitelma  
 
Joukkueiden tulee toimittaa sarjajärjestäjälle kirjallinen suunnitelma ottelutapahtumiensa 
turvallisuusjärjestelyistä. Turvallisuusjärjestelyiden tulee noudattaa Salibandyliiton turvallisuusmääräyksiä. 
Suunnitelma tulee toimittaa sarjajärjestäjälle viimeistään 22.8.2021 Jokaiselle pääsarjajoukkueen 
käyttämälle pelihallille tulee laatia oma suunnitelmansa. Pääsarjajoukkueen tulee toimittaa 
sarjajärjestäjälle kopio viranomaisille jätetystä huvi-ilmoituksesta. 
 
31§ Pelipallot 
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Pääsarjajoukkueen tulee ilmoittaa sarjajärjestäjälle 22.8.2021 mennessä käyttämänsä pelipallon merkki ja 
väri. Pelipallon tulee olla kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hyväksymä. Ottelut tulee pelata 
käyttämättömillä pelipalloilla ja kotijoukkueen on varattava jokaiseen otteluun 12 uutta pelipalloa. F-
liigassa pelataan myös kaudella 2021-22 F-liigan virallisella EXEL Precision -pelipallolla. Sarjajärjestäjä 
toimittaa seuroille pallot ennen kauden alkua. Myös alkulämmittelyssä tulee F-liigassa käyttää virallista 
pelipalloa. Kotijoukkueen tulee järjestää molemmille joukkueille käyttöön vähintään 30 lämmittelypalloa 
per joukkue. 
 
32§ Maalit 
 
Pääsarjojen otteluissa maalien verkon, sekä laahuksen on oltava väriltään mustat ja maaleissa tulee olla 
kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hyväksymismerkintä. 
 
33§ Ottelukello ja tulostaulu 
 
Peliaikaa mittaava ottelukello/tulostaulu on sijoitettava siten, että peliaikaa voi seurata sekä joukkueiden 
vaihtopenkeiltä että katsomosta käsin ongelmitta. 
 
Pääsarjoissa tulostaululla tulee olla kello käynnissä oleville rangaistuksille. Mikäli näin ei ole, tulee 
kotijoukkueen huolehtia molempiin rangaistusaitioihin jäähyvalvoja, joka huolehtii ajan mittaamisesta, 
rangaistuille pelaajille tiedottamisesta, sekä mahdollisten samanaikaisten rangaistusten järjestyksen 
noudattamisesta. 
 
34§ Pukuhuoneet  
 
Ottelun joukkueille ja erotuomareille on järjestettävä oikeus käyttää vain heidän käyttöönsä varattua 
pukuhuonetta koko ottelutapahtumaksi määritellyn ajan - 90 minuuttia ennen ottelua ja 60 minuuttia 
ottelun jälkeen. Pukuhuoneen tulee olla suihkullinen ja lukittavissa. 
 
35§ Ottelulehtinen 
 
Joukkueiden on toimitettava kotiotteluihin yleisölle tarkoitettu ottelulehtinen. Sarjajärjestäjä toimittaa 
ottelulehtisen takakansiformaatin joukkueille. Formaatti (=takakannen sisältö) on kaikilla sarjan joukkueilla 
sama ja se on käytössä jokaisessa ottelussa. 
 
Ottelulehtisen on sisällettävä molempien joukkueiden kokoonpanot, sarjan ajankohtainen sarjatilanne, lista 
koko sarjan pistepörssin kymmenestä ensimmäisestä sekä maininta kotijoukkueen seuraavasta 
kotiottelusta. 
 
Ottelulehtisten on oltava ottelutapahtumassa lipunmyynnin yhteydessä saatavilla. Ottelulehtisen tulee olla 
maksuton tiedotusvälineiden edustajille. Ottelulehtinen voi olla myös digitaalinen ja sen lataamisesta tulee 
olla hyvä opastus tapahtumapaikalla. 
 
 
36§ Järjestyksenvalvojat ja ensiapu  
 
Seura on vastuussa ottelutapahtuman turvallisuusjärjestelyistä. Ottelutapahtumassa on noudatettava 
Salibandyliiton turvallisuusmääräyksiä. 
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Otteluissa tulee olla riittävä määrä järjestyksenvalvojia ylläpitämään ottelutapahtuman yleistä järjestystä. 
 
Järjestyksenvalvojien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia kaikkien ottelutapahtumaan osallistuvien 
turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojien on välittömästi puututtava yleisön asiattomaan käyttäytymiseen. 
Järjestyksenvalvojat huolehtivat myös siitä, että ottelutapahtumassa ei anniskelualueen ulkopuolella 
nautita alkoholia eikä tapahtumassa ole huomattavan päihtyneitä henkilöitä ja että tällaiset henkilöt 
poistetaan sieltä viipymättä.  
 
Järjestyksenvalvojien on erotuttava selkeästi asusteillaan muista läsnäolijoista sekä heidän on 
käyttäydyttävä asiallisesti ja puolueettomasti. Turvallisuusjärjestelyiden ja järjestyksenvalvojien osalta on 
noudatettava niitä koskevia lakeja ja asetuksia. 
 
Joukkueen tulee huolehtia, että ottelutapahtumassa on paikalla ensiapukoulutuksen saanut 
ensiaputaitoinen henkilö sekä ensiapuun tarvittavat välineet.  
 
Otteluissa halleilla tulee olla sydäniskuri eli defibrillaattori. Kotijoukkueen tulee vastata, että 
ottelutapahtumassa löytyy henkilö, joka osaa sitä käyttää. 
 
37§ Kaukalosuoristajat  
 
Kotijoukkueen on asetettava kaukalon kulmiin ottelunaikaiset kaukalosuoristajat, jotka ovat pukeutuneet 
yhtenäiseen muusta yleisöstä erottuvaan asuun. F-liigan miesten sarjan ottelussa on oltava vähintään kuusi 
(6) kaukalonsuoristajaa, joiden tulee sijoittua siten, että heitä on vähintään yksi per kulma.  F-liigan naisten 
sarjan ja miesten Divarin otteluissa on oltava vähintään kaksi (2) kaukalonsuoristajaa, joiden tulee sijoittua 
kentän vastakkaisiin kulmiin. 
 
Kaukalonsuoristajien tulee olla iältään ja voimiltaan sellaisia, jotka selviävät ripeästi tehtävistään. Heidän 
tulee käyttäytyä asiallisesti ja puolueettomasti. 
 
Kaukalosuoristajilla on oltava hyväksyttyjä varapelipalloja. Kaukalonsuoristajat palauttavat pelipallon 
ripeästi kentälle ylimenokohdasta katsottuna lähimmästä kulmauksesta. 
 
Kaukalonsuoristajilla on oltava kentän pyyhkimiseen soveltuvat välineet. Erotuomarin pyytäessä 
kaukalonsuoristaja pyyhkii erotuomarin osoittaman kentänkohdan. 
 
38§ Otteluiden kuvaaminen 
 
Kotijoukkueen tulee huolehtia, että ottelut videoidaan ja tallenne siirretään käytössä olevaan 
videotallenteiden tietokantaan (sbet.fi) Tallenne tulee olla sbet.fi -palvelussa runkosarjassa pelipäivästä 
seuraavana päivänä kello 12 mennessä ja pudotuspeleissä ja karsinnoissa pelipäivästä seuraavana päivänä 
kello 8 mennessä.  
 
Sarjajärjestäjä toimittaa videotallenteiden tietokannan käytöstä pääsarjajoukkueille erilliset ohjeet. 
 
Niissä otteluissa, joissa ottelut kuvaa taltioi sarjajärjestäjän valtuuttama tuotantoyhtiö, on tuotantoyhtiö 
velvollinen toimittamaan tallenteen niin joukkueille kuin videotallennearkistoon.  
 
Tämän kohdan laiminlyönnin seurauksena voidaan kotijoukkueelle määrätä 150 euron sakko. Toistuvasta 
rikkomuksesta on seurauksena maksun kaksinkertaistuminen, kuitenkin enintään 600 euroon asti. 
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Pudotuspeleissä tämän kohdan laiminlyönnin seurauksina kaikissa tapauksissa maksu 600 euroa/ tapaus ja 
toistuessaan 1200 euroa/tapaus. 
 
Molemmilla ottelussa pelaavilla joukkueilla on oikeus videoida ottelu omiin valmennuksellisiin 
tarkoituksiinsa.  
 
Sarjajärjestäjä voi kuvata ja käyttää videota koulutustarpeisiin ja videon perusteella sarjajärjestäjä voi 
ratkaista mahdollisia epäselviä tapauksia.  
 
Molemmat ottelussa pelanneet joukkueet voivat käyttää kotijoukkueen videoimaa ottelutallennetta omiin 
viestinnällisiin tarkoituksiinsa. 
 
SOPIMUKSET 
 
39§ Farmisopimus 
 
Farmisopimuksesta on määrätty kilpailusäännöissä.  
 
40§ Farmisopimuksen kontrolli  
 
Pelaajalisäykset farmisopimuksiin tulee ilmoittaa sarjajärjestäjälle kirjallisesti farmisopimuskaavakkeella 
ennen pelaajan ensimmäistä ottelua farmisopimusjoukkueessa. 
 
Sarjajärjestäjä kontrolloi siirtymisiä pöytäkirjojen kautta. Farmisopimukseen liittyvistä 
edustusoikeuskysymyksistä ei tarvitse tehdä erillistä vastalausetta. Joukkueet voivat tehdä sarjajärjestäjälle 
viimeistään ottelua seuraavana toisena arkipäivänä edustusoikeuskyselyn, jonka johdosta sarjajärjestäjä 
suorittaa edustuskelpoisuustarkistuksen.  
 
Joukkue, jonka todetaan peluuttaneen edustusoikeudetonta pelaajaa, määrätään hävinneeksi ottelu 
sarjajärjestäjän määräämällä tuloksella; noudattaen kuitenkin kilpailusäännöissä mainittuja edustusoikeutta 
koskevia vastalauseratkaisusäännöksiä.  
 
41§ Pelaaja-, toimihenkilö- ja erotuomarisopimukset  
 
Pääsarjaseuran tulee huolehtia, että kaikilla sen pääsarjajoukkueen ottelupöytäkirjaan merkityillä pelaajilla 
sekä toimihenkilöillä on sopimus sarjajärjestäjän kanssa. Sarjajärjestäjä toimittaa jokaiselle joukkueelle 
sopimuspohjat. 
 
Pääsarjajoukkueen velvollisuutena on luovuttaa pelaajalle ja toimihenkilölle kopiot voimassa olevista 
kilpailusäännöistä ja sarjamääräyksistä.  
 
Pelaajasopimus on edellytyksenä edustusoikeudelle. Sopimuksettomia pelaajia käsitellään kuten 
kilpailusäännöissä on määrätty edustusoikeudettomasta pelaajasta. 
 
Pääsarjoissa toimivien erotuomarien ja otteluvalvojien tulee allekirjoittaa sopimus sarjajärjestäjän kanssa. 
 
Kaikilla salibandyn pääsarjoissa pelaavilla pelaajilla, sekä joukkueen otteluun osallistuvilla toimihenkilöillä 
tulee olla sopimus seuransa kanssa. Seuran on toimitettava seuran ja pelaajan tai toimihenkilön välinen 
sopimus sarjajärjestäjälle sitä pyydettäessä. 
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VASTALAUSEET JA KURINPITO 
 
42§ Ottelurangaistuksista tiedottaminen 
 
Mikäli ottelussa on määrätty pelirangaistus, erotuomareiden tulee ilmoittaa tästä sarjavastaavalle 
tekstiviestillä 30 minuutin kuluessa ottelun päättymisen jälkeen. 
 
43§ Vastalauseet ja niistä tiedottaminen 
 
Olosuhteista tehty vastalause tulee merkitä ottelupöytäkirjaan ennen ottelua.  
 
Edustusoikeutta koskeva vastalause tulee merkitä ottelupöytäkirjaan 15 minuutin kuluessa ottelun 
päättymisestä.  
 
Ottelutapahtumiin liittyvä vastalause tulee merkitä ottelupöytäkirjaan 15 minuutin kuluessa ottelun 
päättymisestä.  
 
Vastalauseen aihe on merkittävä ottelupöytäkirjan huomautussarakkeeseen. 
 
Kotijoukkueen tulee välittömästi ottelun päätyttyä ilmoittaa puhelimitse tehdystä vastalauseesta 
sarjajärjestäjälle. 
 
44§ Vastalausemenettely  
  
Sarjajärjestäjän kilpailu- ja kurinpitoryhmä käsittelee vastalauseet, lukuun ottamatta edustusoikeuteen 
liittyviä vastalauseita, jotka käsittelee sarjavastaava. 
 
Asianosaisen tulee toimittaa vastalause sarjajärjestäjälle ottelun jälkeisenä päivänä klo 10 mennessä. 
Vastalauseen tekijän on suoritettava vastalausemaksu aina, kun vastalause on merkitty pöytäkirjaan. 
 
Saadessaan tiedon ottelupöytäkirjaan merkitystä vastalauseesta, on asianosaisilla velvollisuus olla oma-
aloitteisesti yhteydessä sarjajärjestäjään ja toimittaa vastineet annetun määräajan kuluessa.  
Vastalausemaksu 170 € tulee maksaa ennen vastalauseen jättämistä. Tosite maksetusta 
vastalausemaksusta tulee toimittaa sarjajärjestäjälle vastalauseen toimittamisen yhteydessä. 
Vastalausemaksu palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vastalausemaksua ei palauteta silloin, kun 
vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole 
maksettu.  
 
Päätös vastalauseesta annetaan viimeistään seuraavalla viikolla vastalauseen jättämisestä. 
 
Muilta osin vastalausekäsittelyssä noudatetaan kilpailusääntöjä. 
 
45§ Rangaistusasiassa sovellettavat määräykset  
 
Rangaistusasian käsittelyssä noudatetaan sarjamääräyksiä sekä soveltuvin osin kilpailusääntöjä.  
 
46§ Kurinpitoelimet  
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Pääsarjojen kurinpitoasiat käsittelee sarjavastaava, pääsarjojen kurinpitodelegaatio, videotuomari tai 
sarjajärjestäjän kurinpitoasioita käsittelevä toimielin, kilpailu- ja kurinpitoryhmä.  
 
Sarjamääräysten tai niiden nojalla sarjajärjestäjän antamien markkinointiin liittyvien määräysten tai 
ohjeiden laiminlyönteihin taikka rikkomuksiin liittyvät kurinpitoasiat käsittelee SSBL Salibandy Oy:n 
toimitusjohtaja tai hallitus.  
 
Salibandyliiton hallitus vahvistaa sarjajärjestäjän esityksestä videotuomarin, kurinpitodelegaation sekä 
kilpailu- ja kurinpitoryhmän kokoonpanon. 
 
47§ Kurinpitoasian vireille tulo  
 
Kurinpitoasia voi tulla vireille joko ottelun osapuolen tai sarjajärjestäjän edustajan (erotuomari tai 
otteluvalvoja) tekemästä rikkomusilmoituksesta. Sarjajärjestäjän nimeämä kurinpitoasioita käsittelevä 
kurinpitohenkilö ja/tai kurinpitoelin voi käsitellä rikkomuksen myös toimitusjohtajan ja sarjavastaavan 
yhdessä tekemän ilmoituksen perusteella. Kurinpitoasia voi tulla vireille myös videotuomarin päätöksellä. 
 
Ilmoitus kurinpitoelimen käsiteltäväksi kuuluvasta asiasta, josta ottelun osapuoli tai sarjajärjestäjän 
edustaja (erotuomari tai otteluvalvoja) haluaa sarjajärjestäjän nimeämän kurinpitoasioita käsittelevän 
henkilön tai kurinpitoelimen päätöksen, tulee tehdä sarjajärjestäjälle. Runkosarjassa yksilöity ilmoitus tulee 
tehdä kirjallisesti ottelun jälkeisenä päivänä viimeistään klo 16.00. Pudotus- ja karsintaotteluissa ottelun 
jälkeisenä päivänä viimeistään klo 10.00.  
 
Ilmoituksen käsittelymaksu on 300 euroa/rikkomus. Käsittelymaksu tulee maksaa viimeistään 
ensimmäisenä ottelun jälkeisenä päivänä. Tosite maksusta tulee toimittaa sarjajärjestäjälle ennen asian 
käsittelyä. Mikäli kurinpitoelin katsoo ilmoituksen kohteena olevan rikkomuksen tapahtuneeksi, ilmoituksen 
käsittelymaksu palautetaan sen maksajalle. 
  
Ottelun erotuomari ja otteluvalvoja on vapautettu ilmoituksen käsittelymaksusta. 
 
Ilmoitus tai siinä esitetyt vaatimukset eivät sido kurinpitoelimen päätöksentekoa asiassa. 
 
 
48§ Videotuomari ja videotutkintapyyntö 
 
Ottelun osapuolista joukkueet ja otteluvalvoja, voivat tehdä pääsarjojen videotuomarille 
videotutkintapyynnön tilanteesta, jonka epäilee johtavan kurinpidollisiin seuraamuksiin. 
Videotutkintapyynnön voivat tehdä F-liigassa myös toimitusjohtaja ja pääsarjapäällikkö yhdessä sekä 
Divarissa Salibandyliiton toiminnanjohtaja ja pääsarjapäällikkö yhdessä. 
 
Mikäli videotuomari katsoo aiheelliseksi, voi hän laittaa videotutkintapyynnön perusteella kurinpitoasian 
vireille. Videotuomari ei ota videotilanteita oma-aloitteisesti tutkintaan 
 
Videotutkintapyyntö, josta ottelun osapuoli tai sarjajärjestäjän edustaja haluaa videotuomarin arvioinnin, 
tulee tehdä sarjavastaavalle. Tutkintapyyntöön on liitettävä mukaan videoaineisto, sekä kirjallinen raportti 
tapahtumasta. Runkosarjassa yksilöity tutkintapyyntö tulee tehdä ottelun jälkeisenä päivänä viimeistään klo 
16.00. Pudotus- ja karsintaotteluissa ottelun jälkeisenä päivänä viimeistään klo 10.00. 
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Mikäli videotallennetta ei ole toimitettu määräajassa sbet.fi -videoarkistoon, voidaan edellä määritellystä 
videotutkintapyynnön aikarajasta joustaa sarjavastaavan päätöksellä. 
 
Videotutkintapyynnössä käytettävä videomateriaali voi olla kotijoukkueen/tuotantoyhtiön kuvaamaa 
videotallennetta tai jonkin muun tahon kuvaamaa videokuvaa yksilöidystä tilanteesta. 
 
Videotutkintapyynnön käsittelymaksu on 100 euroa / tutkittava tilanne. Käsittelymaksu tulee maksaa 
viimeistään ensimmäisenä ottelun jälkeisenä päivänä. Tosite maksusta tulee toimittaa sarjajärjestäjälle 
ennen asian käsittelyä. Mikäli videotuomari laittaa videotutkintapyynnön perusteella kurinpitokäsittelyn 
vireille, palautetaan käsittelymaksu. 
 
Otteluvalvoja on vapautettu tutkintapyynnön käsittelymaksusta. 
 
 
49§ Pelirangaistukset 
 
Ottelussa pelirangaistuksen (PeliS 611) saanut pelaaja tai toimihenkilö on velvollinen poistumaan 
välittömästi pukuhuoneeseen, eikä hän saa enää mitenkään osallistua peliin. Pelirangaistusta seuraa aina 
viiden (5) minuutin joukkuerangaistus. 
 
Pääsarjaotteluissa ei erotella pelirangaistuksia (PeliS 612 PR1, 614 PR2 ja 616 PR3) vaan kaikki pelisääntöjen 
mukaisesti annetut pelirangaistukset etenevät kurinpitoelimen arvioitavaksi. 
 
50§ Toimivalta kurinpitoasioiden ja markkinoinnillisten laiminlyöntiasioiden käsittelyssä  
 
Sarjavastaava käsittelee pääsarjojen sarjamääräysten laiminlyönnit, sekä edustusoikeuksiin liittyvät 
epäselvyydet.  
 
Sarjajärjestäjän nimeämä kurinpitodelegaatio käsittelee ottelutapahtuman aikana tapahtuneet 
kurinpitokäsittelyyn tulevat tilanteet, ei kuitenkaan lehdistötilaisuudessa annettuja lausuntoja. 
Kurinpitodelegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla enintään kahden ottelun pelikiellon ja 
enintään 500 euroa sakkoa. Tätä pidemmät pelikiellot ja suuremmat sakot kurinpitodelegaatio määrää 
täydellä kolmen hengen kokoonpanolla. Kurinpitodelegaatio voi määrätä kahden hengen kokoonpanolla 
yhden ottelun pelikiellon asian jatkokäsittelyn ajaksi, jos se katsoo tarpeelliseksi ottaa asian täyden 
delegaation harkittavaksi mahdollisen yli kahden ottelun pelikiellon määräämiseksi. 
 
Sarjajärjestäjän kilpailu- ja kurinpitoryhmä käsittelee vastalauseasiat (pl. edustusoikeuteen liittyvät 
vastalauseet), kilpailumanipulaatioon liittyvät asiat sekä lehdistötilaisuudessa, mediassa ja sosiaalisessa 
mediassa annetut lausunnot, jotka tulevat kurinpitokäsittelyyn. SSBL Salibandy Oy:n hallitus käsittelee 
markkinoinnilliset laiminlyönnit. 
 
51§ Menettely kurinpitoasioiden ja markkinoinnillisten laiminlyöntiasioiden käsittelyssä  
 
Ennen kurinpitoasian käsittelyä asianosaisilta pyydetään kirjalliset vastineet tai lausumat, jotka toimitetaan 
sarjajärjestäjälle vastine- tai lausumapyynnön yhteydessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 
Määräaikojen asettamisessa noudatetaan soveltuvin osin periaatetta, jonka mukaan vastineiden ja 
lausumien antajille on annettava vähintään yhtä pitkä määräaika kuin mitä asian vireille panijalla on ollut 
käytettävissään asian vireillepanoon.  
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Kurinpitoelimen on annettava päätöksensä kyseessä olevassa asiassa ennen asianosaisena olevan 
joukkueen tai henkilön seuraavaa ottelua, mikäli asia on tullut vireille viimeistään 8 tuntia ennen 
menettelyn kohteena olevan joukkueen tai henkilön seuraavan ottelun alkua.  
 
Päätös tiedotetaan asianosaisille perusteluineen sähköpostiviestinä. Kiireellisessä tapauksessa 
päätöslauselma voidaan antaa tiedoksi myös tekstiviestinä tai muulla asian ratkaisijan sopivaksi katsomalla 
tavalla. Tällöinkin koko päätös perusteluineen on aina saatettava myöhemmin tiedoksi myös 
sähköpostiviestinä. 
 
Sarjajärjestäjän nimeämän kurinpitodelegaation kurinpitopäätöksiin, kilpailu- ja kurinpitoryhmän 
kurinpitopäätöksiin sekä SSBL Salibandy Oy:n hallituksen markkinoinnillisia laiminlyöntejä koskeviin 
päätöksiin voidaan hakea muutosta Suomen Salibandyliiton valituslautakunnalta poislukien mitä 54§ on 
määritelty. 
 
52§ Kurinpito ja rikkomukset 
 
Sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka: 
 
1) rikkoo IFF:n sääntöjä, näitä kilpailusääntöjä tai liiton muita sääntöjä, sarjajärjestäjän sääntöjä tai 
edellä mainittujen sääntöjen nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita tai päätöksiä taikka 
dopingmääräyksiä.   
2) harhauttaa tai yrittää harhauttaa julkisia viranomaisia, IFF:n, liiton tai niiden asettamia toimielimiä.  
3) kilpailun kestäessä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman 
ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy väkivaltaisesti, 
epäasiallisesti, epäurheilijamaisesti, rasistisesti tai lainvastaisesti tai syyllistyy seksuaaliseen 
häirintään tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskevaan loukkaamiseen. 
4) kilpailun kestäessä tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman 
ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta puuttuu erotuomariston fyysiseen 
koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen tai uhkaavaan käytökseen 
erotuomaristoa kohtaan. Rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin.   
5) jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan 
vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta.   
6) rikkoo liiton kanssa tekemäänsä sopimusta.   
7) laiminlyö maksujen maksamisen Salibandyliitolle tai SSBL Salibandy Oy:lle 
 
53§ Kurinpidolliset seuraamukset ja rangaistukset  
 
Jäsenyydestä erottamisesta säädetään Salibandyliiton toimintasääntöjen 19 §:ssä. Muita rangaistuslajeja 
ovat: 
 
1) varoitus 
2) sakko 
3) pelikielto lukumääräisesti tai määräajaksi   
4) toimitsijakielto määräajaksi tai eliniäksi   
5) kilpailukielto määräajaksi tai eliniäksi   
6) vastuujoukkueen laiminlyöntimaksu   
7) erotuomarin laiminlyöntimaksu   
8) erotuomarioikeuksien epääminen määräajaksi   
9) erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi  
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10) erotuomariluokituksen alentaminen   
11) ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen   
12) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun liiton määräämällä tuloksella, josta rikkonut joukkue 
ei hyödy   
13) pisteiden vähentäminen joukkueelta   
14) joukkueen sulkeminen kilpailusta   
15) sarjapaikan menetys 
16) toimintakielto määräajaksi tai eliniäksi   

 
Rangaistuksista rangaistusasioiden käsittelystä ja päätösten toimeenpanosta on määrätty tarkemmin 
Kilpailusäännöissä. 
 
54§ Muutoksenhaku 
 
Pääsarjoissa tai niiden karsintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kahden (2) 
ottelun peli-, toimitsija-, tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Salibandyliiton valituslautakunnalta. 
Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalautakunnasta on mahdollista kaikkien päätösten osalta.  
 
55§ Sarjamääräysten kontrolli   
 
Sarjajärjestäjä, sarjajärjestäjän edustajat, otteluvalvojat sekä erotuomarit raportoivat sarjamääräysten 
laiminlyönneistä. 
 
56§ Sarjamääräysten laiminlyönti 
 
Rangaistusvaltaa käyttävät sarjavastaava, sarjajärjestäjän nimeämä kurinpitoasioita käsittelevä henkilö, 
sarjajärjestäjän kilpailu- ja kurinpitoryhmä sekä SSBL Salibandy Oy:n hallitus. 
 
57§ Rangaistukset sarjamääräysten laiminlyönnistä 
 
Sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka rikkoo näitä sarjamääräyksiä tai niiden nojalla annettuja 
ohjeita ja päätöksiä. 
 
MAINOKSET JA MARKKINOINTI 
 
58§ Tapahtumaottelu 
 
Jokaisen F-liigan joukkueen tulee järjestää runkosarjan aikana vähintään yksi tapahtumaottelu. F-liigan 
miesten sarjan tapahtumaottelussa yleisötavoite on yli 1500 katsojaa ja naisten sarjan tapahtumaottelussa 
yli 500 katsojaa. muista otteluista selkeästi isommin tehty teemoitettu ottelu, jota voidaan 
markkinoinnillisesti pitää kauden pääotteluna. Ottelun tulee erottua joukkueen muista kotiotteluista 
tapahtumamarkkinoinnin ja esimerkiksi teeman suhteen. 
 
F-liigan joukkueiden tulee toimittaa suunnitelma (paikka, päivämäärä) tapahtumaottelustaan SSBL 
Salibandy Oy:n markkinointipäällikölle viimeistään 29.8.2021, jos silloin näyttää mahdolliselta järjestää 
tapahtumaotteluita. 
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F-liiga voi teemoittaa kaikille seuroille yhden yhtenevän teeman, jonka joukkueet toteuttavat esimerkiksi 
yhden kierroksen tai peliviikon aikana. Teemana voi olla esimerkiksi yhdenvertaisuus. 
 
59§ Vapaa sisäänpääsy  
 
Sarjajärjestäjä pidättää oikeuden sataan (100) vapaaseen sisäänpääsyyn ja istumapaikkaan kaikissa 
otteluissa. Salibandyliiton vapaakortit oikeuttavat vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin otteluihin lukuun 
ottamatta F-liigan miesten ja naisten sarjojen finaaliotteluita. 
  
Tämän lisäksi sarjajärjestäjä pidättää oikeuden erotuomareiden vapaakortteihin, joista liigaerotuomareiden 
vapaakortit oikeuttavat pääsyyn kaikkiin F-liigan otteluihin. Liittoerotuomareiden vapaakortit oikeuttavat 
pääsyyn kaikkiin F-liigaotteluihin lukuun ottamatta miesten finaaliotteluita ja alue-erotuomareiden 
vapaakortit oikeuttavat pääsyyn pääsarjojen runkosarjojen otteluihin. 
 
Otteluvalvojille tulee osoittaa paikka katsomossa. 
 
SSBL Salibandy Oy voi jakaa omia ottelukohtaisia vapaalippuja (enintään 50 kpl/ottelu) omille 
yhteistyökumppaneilleen. 
 
60§ Mainosoikeudet  
 
F-liiga miehet 
 
F-liigan mainosoikeuksia omistaa ja niitä hallinnoi SSBL Salibandy Oy. Seuraavat mainosoikeudet kuuluvat F-
liigan otteluissa joukkueille. 
 
1. Äänimainosaika lukuun ottamatta SSBL Salibandy Oy:lle varattuja 2 minuuttia ennen ottelua 

sekä 2 minuuttia jokaista ottelun erää ja erätaukoa kohden (yhteensä 6 minuuttia).  
2. ns. second line (pallonpysäyttäjälinja) mainokset pelikaukalon ympärillä kuuluvat 

kotijoukkueelle.  
3. Kaukalomainokset kokonaisuudessaan kuuluvat kotijoukkueelle mukaan lukien tv-ottelut. 

Mattomainokset ja mattopinta (esim. maalimainokset ja lattiamainokset) kuuluvat SSBL 
Salibandy Oy:lle. Kaukalolaitamainoksien ja Second line- mainospintojen visuaalinen ilme 
pitää noudattaa annettuja ohjeita. Taustojen tulee olla yhdenmukaiset, samanväriset.  

4. Ottelulehtisen mainokset, kuitenkin siten, että sarjajärjestäjän viralliset yhteistyökumppanit 
ja Salibandyliigan logot ovat esillä kaikissa otteluohjelmissa ja kaikissa joukkueiden jakamissa 
virallisissa esitteissä/lehtisissä. Katso tästä myös 35§. 
Paperiset tai digitaaliset ottelulehtiset (mainospinta asettelu ja sisältö) tulee hyväksyttää 
SSBL Salibandy OY:n markkinointipäälliköllä 20.8.2021 mennessä 

5. Koko joukkueen peliasu lukuun ottamatta maalivahtien etupuolen vasenta 
olkamainospaikkaa (koko 10cm x 13cm) sekä kenttäpelaajien vasemman käden hihavarsi- 
mainospaikkaa (koko 10cm x 13cm).  

6. Mattoalueen ja kaukalon sisäpuolella olevat mainokset eivät kuulu joukkueille; 
lattiamainokset, maalimainokset ja muut vastaavat. 

7. SSBL Salibandy Oy:lla on oikeus kaupallistaa joukkueen parhaan pisteiden tekijän, 
maalintekijän, syöttelijän tai muun vastaavan pelaajan. Kaupallistamisella tarkoitetaan 
Tupla+ -selkämainosta tai vastaavaa, jolla voidaan peittää pelaajan pelinumero ja tarvittaessa 
pelaajin nimi 

8. Liigajoukkueella on oikeus käyttää ottelutapahtumia myös omien ja yhteistyökumppaniensa 
promootioiden järjestämiseen. Myös sarjajärjestäjällä on oikeus järjestää virallisten 
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yhteistyökumppaniensa promootioita ja tuote-esittelyjä kilpailutapahtumissa, jos ne eivät ole 
ristiriidassa liigajoukkueen pääyhteistyökumppanin (1 kpl) kanssa. Liigajoukkueen tulee 
määrittää pääyhteistyökumppaninsa nimen ja toimialan (pääyhteistyökumppani tai 
nimisponsori) ja ilmoittaa se SSBL Salibandy Oy:lle 1.6. mennessä. 

9 Liigajoukkueilla on oikeus palkita otteluissa pelaajia ja jakaa palkintoja. Parhaan pelaajan 
valinta voidaan toteuttaa myös katsojaäänestyksenä. 

10. Sarjajärjestäjän mainospintojen ja äänimainosten on oltava otteluissa asianmukaisesti esillä. 
Näiden mainospintojen puuttumisesta otteluissa voidaan määrätä seuralle 500 e euron sakko 
per ottelu per laiminlyönti. 

11. Seuralla on mahdollisuus myydä F-liigan kumppanuuksia saaden näistä komissiota. Tästä 
toimitetaan seuroille erillinen ohjeistus.  

 
Mattomainokset ja peliasun merkinnät 
 
SSBL Salibandy Oy toimittaa joukkueille ohjeistuksen sekä mainoskartan, josta on todettavissa 
mainospaikkojen määritykset sekä vaadittavat standardit. Joukkueiden tulee saada mainoskartta kuukautta 
ennen sarjan alkua. Mainoskarttaan voidaan tehdä päivityksiä kauden aikana. Uuden mattomainoksen 
seura huolehtii paikalleen viimeistään seuraavaan kotiotteluunsa. Mikäli mainostarran asennus 
epäonnistuu ja se tarkoittaa korvaavan mainostarran hankintaa, on seura korvausvelvollinen. 
 
Seura voi ostaa mattomainospaikkoja 1000 euron kappalehintaan ( ALV 0% + aineistokustannukset) 
myydäkseen näitä. Seura voi myydä mattomainoksia maksimissaan kuusi kappaletta. Kuitenkin kaudelle 21-
22 mainospaikan hinta on 500 euroa. Mattomainokset hankintaan Oy:n osoittamasta paikasta. 
Mattomainoksen visuaalinen mallinnus ja sijainti tulee hyväksyttää markkinointipäälliköllä. 
 
Keskiviivan tai keskiympyrän kohdalla olevan mattomainoksen yli ei saa teipata keltaisella tai muun värisellä 
teipillä, vaan mainoksen/mainosten ylittävä kohta on teipattava läpinäkyvällä teipillä. Muun värisen teipin 
käyttämisestä voidaan määrätä seuralle 1000 € sakko. Pelialustan saumojen teippaaminen pelialustan 
pelattavalta puolelta on kiellettyä. 
 
Mikäli pelialustassa on muita kuin sarjajärjestäjän mainoksia tai liigajoukkue muutoin rikkoo 
velvollisuuksiaan sarjajärjestäjälle varattujen mainospintojen suhteen, määrätään liigaseuralle 2000 euron 
mainospaikkamaksu sekä 2000 euron sakko. 
 
Seurat ovat vastuullisia huolehtimaan, että mattomainosten tulee näkyä aina TV/Nettistreamin -kameroihin 
nähden oikeinpäin. Mikäli TV-kamerat kuvaavat pääkatsomoa vastapäisestä katsomosta, tulee seuran joko 
kääntää mattovuodat kameroihin päin tai sopia kuvauspaikaksi pääkatsomo. Toistuvasta väärinpäin 
asennetusta mattoalustasta voidaan langettaa 1000 euron sakko. 
 
Seurat huolehtivat kauden päätyttyä mainosten irrottamisen ja mahdollisten liimajäämien asianmukaisen 
puhdistamisen matosta, toimitettujen ohjeistusten mukaisesti. Mattojen asianmukainen puhdistaminen 
pelikauden on myös seurojen vastuulla. Mattoja ei saa jättää märäksi ja ne pitää puhdistaa vähintään 
kerran vuodessa sekä huolehtia asianmukaisesta varastoinnista. Mattomainosten irrotus tulee tapahtua 
30.4. mennessä (toimittavat kuvan mainosvapaasta ja puhdistetusta mattoalustasta), mikäli mattoa ei ole 
puhdistettu asianmukaisesti annettuun päivämäärään mennessä, määrätään seuralla 500 euron sakko. 
 
Miesten Salibandyliigaseuroilla on mahdollisuus saada kauden aikana 1000 € palkkio, mikäli SSBL Salibandy 
Oy:n mainostoteutukset ja muut ohjeistukset (listattuna alla) ovat asian mukaisesti hoidettu. Palkkiota 
voidaan maksaa useammassa erässä. Palkkio maksetaan 31.5. mennessä. Palkkion maksaminen 
kokonaisuudessaan edellyttää seuraavien asioiden moitteetonta toteuttamista.  
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Palkkion saamisen perusteena ovat: 

• Ohjeiden mukaisesti asennetut mattomainokset 
• Otteluiden aikaiset äänimainokset ja käsiohjelmamainokset 
• Annettujen sosiaalisten median aktivointien toteuttaminen 
• Maton puhdistaminen mattomainoksista ja mahdollisista liimajäämistä 
• Toimitettu joukkueen pelipaita ja kausikortti 
• Osallistuminen SSBL Salibandy Oy:n järjestämiin tilaisuuksiin, joita voivat olla esimerkiksi 

markkinointi seminaarit, laajennettu liigan johtoryhmä, Liigagaala jne. Tilaisuuksista ei makseta 
erillisiä matkakustannuksia, parkkimaksuja tai mahdollisia majoituksia. 

 
Seurojen muut markkinoinnilliset velvollisuudet 
 
Seura toimittaa yhden SSBL Salibandy Oy:n valitseman kenttäpelaajan kotipelipaidan kaikkineen 
painatuksineen ja kausikortin SSBL Salibandy Oy:lle viimeistään 11.9. Super Cupin yhteydessä. SSBL 
Salibandy Oy maksaa paidasta ja kausikortista yhteensä 200 euroa, mikäli paita ja kausikortti ovat 
toimitettu aikataulun puitteessa.  
 
Seura jakaa ja tekee postauksia sosiaalisen median kanaviinsa SSBL Salibandy Oy:n ohjeistamista 
kampanjoista, jollaisia voivat olla esimerkiksi Liigan yhteistyökumppanuuteen liittyvän videon jakaminen tai 
kilpailu. Postauksesta tulee käydä ilmi, että kyseessä on F-liigan yhteistyökumppani eikä seuran kumppani. 
Tämä voidaan esittää esimerkiksi videolla olevan F-liigalogon avulla. Seuran ei ole pakko jakaa materiaalia, 
mikäli sen sisältö on selkeässä ristiriidassa seuran pääyhteistyökumppanin (max. 3 kpl) kanssa.  
 
F-liigan joukkueiden tulee toimittaa seuransa logo vektorimuodossa SSBL Salibandy Oy:lle 1.6.2021 
mennessä.  
 
F-liigan miesten sarjan joukkueella tulee olla nimetty markkinointivastaava. F-liigan miesten sarjan 
joukkueen markkinointivastaavan tulee osallistua sarjajärjestäjän järjestämiin markkinointiseminaareihin. 
 
F-liiga naiset 
 
F-liigan naisten sarjan mainosoikeuksia hallinnoi SSBL Salibandy Oy. Seuraavat mainosoikeudet kuuluvat 
otteluissa joukkueille. Televisioitavien otteluiden mainosoikeuksista on lisäksi kohdassa 61§. 
 
1. Äänimainosaika lukuun ottamatta sarjajärjestäjälle varattuja 1 minuuttia ennen ottelua sekä 

1 minuuttia jokaista ottelun erätaukoa kohden.  
2. ns. second line (pallonpysäyttäjälinja) mainokset pelikaukalon ympärillä, kuitenkin niin että 

10 kpl (yhden mainoksen koko 100cm x 200 cm) on varattu sarjajärjestäjälle ja niiden hyvästä 
esille laitosta vastaa ottelun järjestävä joukkue. Näistä mainoksista enintään neljä on 
pääkatsomoa vastapäätä olevalla pitkällä sivulla. 

3. Ottelulehtisen mainokset, kuitenkin siten, että sarjajärjestäjän viralliset yhteistyökumppanit 
ja Salibandyliigan logot ovat esillä kaikissa otteluohjelmissa ja kaikissa joukkueiden jakamissa 
virallisissa esitteissä/lehtisissä. 

4. Koko joukkueen peliasu lukuun ottamatta maalivahtien etupuolen vasenta 
olkamainospaikkaa (koko 10cm x 13cm) sekä kenttäpelaajien vasenta hihavarsi- 
mainospaikkaa (koko 10cm x 13cm).  
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5. Pelikaukalon mainospaikat siten, että kahdeksan (8) pelikaukalomainospaikkaa (yhden 
mainospaikan koko 200cm x 50cm) on varattu sarjajärjestäjälle siten, että kaksi (2) mainosta 
sijaitsee pelikaukalon kunkin neljän reunan keskellä. 

6. Seuralla on mahdollisuus myydä F-liigan kumppanuuksia saaden näistä komissiota. Tästä 
toimitetaan seuroille erillinen ohjeistus. 

7. SSBL Salibandy Oy:lla on oikeus kaupallistaa joukkueen parhaan pisteiden tekijän, 
maalintekijän, syöttelijän tai muun vastaavan pelaajan. Kaupallistamisella tarkoitetaan 
Tupla+ -selkämainosta tai vastaavaa, jolla voidaan peittää pelaajan pelinumero ja tarvittaessa 
pelaajin nimi 

 
 

 
 
Naisten sarjan mahdollisissa tv-otteluissa noudatetaan F-liigan mainoskäytäntöjä ja -standardeja.  
 
Sarjajärjestäjä toimittaa joukkueille ohjeistuksen sekä mainoskartan, josta on todettavissa mainospaikkojen 
määritykset sekä vaadittavat standardit viimeistään kuukautta ennen sarjakauden alkua. 
 
Liigajoukkueella on oikeus käyttää ottelutapahtumia myös omien ja yhteistyökumppaniensa promootioiden 
järjestämiseen. Myös sarjajärjestäjällä on oikeus järjestää virallisten yhteistyökumppaniensa promootioita 
ja tuote-esittelyjä kilpailutapahtumissa, jos ne eivät ole ristiriidassa liigajoukkueen pääyhteistyökumppanin 
(1 kpl) kanssa. 
 
Liigajoukkueilla on oikeus palkita otteluissa pelaajia ja jakaa palkintoja. Parhaan pelaajan valinta voidaan 
toteuttaa myös katsojaäänestyksenä. 
 
Sarjajärjestäjän mainospintojen ja äänimainosten on oltava otteluissa asianmukaisesti esillä. Näiden 
mainospintojen puuttumisesta otteluissa voidaan määrätä seuralle 1000 euron sakko. 
 
Divari 
 
Divarin mainosoikeuksia hallinnoi Suomen Salibandyliitto ry. Seuraavat mainosoikeudet kuuluvat otteluissa 
joukkueille. Televisioitavien otteluiden mainosoikeuksista on lisäksi kohdassa 61§. 
 
1. Äänimainosaika lukuun ottamatta sarjajärjestäjälle varattuja 1 minuuttia ennen ottelua sekä 

1 minuuttia jokaista ottelun erätaukoa kohden.  
2. ns. second line (pallonpysäyttäjälinja) mainokset pelikaukalon ympärillä, kuitenkin niin että 

10 kpl (yhden mainoksen koko 100cm x 200 cm) on varattu sarjajärjestäjälle ja niiden hyvästä 
esille laitosta vastaa ottelun järjestävä joukkue. Näistä mainoksista enintään neljä on 
pääkatsomoa vastapäätä olevalla pitkällä sivulla. 

3. Ottelulehtisen mainokset, kuitenkin siten, että sarjajärjestäjän viralliset yhteistyökumppanit 
ovat esillä kaikissa otteluohjelmissa ja kaikissa joukkueiden jakamissa virallisissa 
esitteissä/lehtisissä. 

4. Koko joukkueen peliasu lukuun ottamatta maalivahtien etupuolen vasenta 
olkamainospaikkaa (koko 10cm x 13cm) sekä kenttäpelaajien vasenta hihavarsi- 
mainospaikkaa (koko 5cm x 13cm). Mikäli pelipaita on hihaton, sovitaan vastaava näkyvä 
mainospaikka joukkueen kanssa erikseen. 

5. Pelikaukalon mainospaikat siten, että kahdeksan (8) pelikaukalomainospaikkaa (yhden 
mainospaikan koko 200cm x 50cm) on varattu sarjajärjestäjälle siten, että kaksi (2) mainosta 
sijaitsee pelikaukalon kunkin neljän reunan keskellä. 
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Divarin mahdollisissa tv-otteluissa noudatetaan F-liigan mainoskäytäntöjä ja -standardeja.  
 
Sarjajärjestäjä toimittaa joukkueille ohjeistuksen sekä mainoskartan, josta on todettavissa mainospaikkojen 
määritykset sekä vaadittavat standardit viimeistään kuukautta ennen sarjakauden alkua. 
 
Joukkueella on oikeus käyttää ottelutapahtumia myös omien ja yhteistyökumppaniensa promootioiden 
järjestämiseen. Myös sarjajärjestäjällä on oikeus järjestää virallisten yhteistyökumppaniensa promootioita 
ja tuote-esittelyjä kilpailutapahtumissa, jos ne eivät ole ristiriidassa joukkueen pääyhteistyökumppanin (1 
kpl) kanssa. 
 
Joukkueilla on oikeus palkita otteluissa pelaajia ja jakaa palkintoja. Parhaan pelaajan valinta voidaan 
toteuttaa myös katsojaäänestyksenä. 
 
Sarjajärjestäjän mainospintojen ja äänimainosten on oltava otteluissa asianmukaisesti esillä. Näiden 
mainospintojen puuttumisesta otteluissa voidaan määrätä seuralle 1000 euron sakko. 
 
 
61§ Televisioitavat ottelut 
 
F-liigan otteluiden kaikki liikkuvan kuvan oikeudet ja internet-lähetysoikeudet omistaa SSBL Salibandy OY.  
TV-ottelulla tarkoitetaan vapaan (lineaarisen) TV-kanavan (esim. YLE, MTV3, Nelonen, JIM, TV5, Kutonen) 
tuotantoja, jotka eivät vaadi erillistä rekisteröintiä ja/tai ovat vapaasti nähtävissä. 
 
Mikäli liigajoukkueen kotiottelu on vapaan TV-kanavan ottelu, eikä joukkueen ensisijainen kotihalli 
mahdollista televisiointia, tulee sarjajärjestäjän ilmoittaa tulevasta televisioinnista joukkueelle vähintään 28 
vrk ennen ottelua ja joukkueen tulee siirtää ottelu sellaiseen halliin, mistä televisiointi onnistuu sekä muut 
sarjamääräysten ja liigalisenssin olosuhdevaatimukset täyttyvät.   
 
Liigajoukkue vastaa siitä, että pelipaikka on varattu ja kenttä on käytettävissä määrättynä ajankohtana 
televisioinnin tarpeet huomioiden. TV-ryhmän tulee päästä pelipaikalle valmistautumaan otteluun riittävän 
ajoissa. Kotijoukkueena toimivan liigajoukkueen mediavastaavan on oltava sovittuna ajankohtana tv-
ryhmää vastassa ottelupaikalla ja avustaa heitä tarvittaessa. 
 
Liigajoukkueen tulee varata hallista riittävä aika TV-pelialustan asentamiseen ja purkamiseen.  
 
Kotijoukkueen tulee vuokrata pelihalli mainoksista vapaana. Tämä tarkoittaa, että hallin omat mainokset 
voi tarvittaessa peittää ja hallilla tai kellään muullakaan ulkopuolisella ei ole mitään oikeuksia pelialustan 
mainospaikkoihin. 
 
Mikäli seuralla on käytössään oma LED-pinta, saa SSBL Salibandy Oy halutessaan maksimissaan 10kpl omia 
mainoksia tähän normaaliin rotaatioon, 100€/mainos/ottelu hinnalla. SSBL Salibandy Oy saa LED-pinnoille 
ilman erillistä korvausta yhden pääsponsorin ja mahdollisen vedonlyöntikumppanin mainokset. 
 
TV-otteluissa joukkueiden päävalmentajien on pidettävä TV-ryhmän toimittamaa valmentajamikrofonia 
koko ottelun ajan.  
 
Otteluiden alkamisajankohdista ja niiden muutoksista päättää sarjajärjestäjä televisioinnin tarpeet 
huomioiden. 
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Erätaukojen ja mahdollisten muiden taukojen pituudesta määrää sarjajärjestäjä televisioinnin tarpeet 
huomioiden. 
 
Otteluiden näyttämiseen paikallistelevisiossa, internetin välityksellä näytettäviin otteluihin ja otteluiden 
suoriin radiolähetyksiin tulee anoa ja saada kirjallisesti lupa sarjajärjestäjältä. Edellä kuvattujen otteluiden 
mainostus- ja kaupalliset oikeudet omistaa SSBL Salibandy Oy.  
 
Seurojen tekemät ottelulähetykset 
 
Seurojen itsensä tuottamat lähetykset F-liigassa eli niin sanotut fanikameralähetykset tulee tehdä aina 
selostuksen kanssa. Tuotantojen tulee sisältää myös ennakko-, erätauko- ja jälkihaastattelut. 
Fanikameralähetysten tulee sisältää F-liigan sponsoritunnisteet (2 kpl). Seurojen tulee noudattaa annettua 
ottelukonseptiohjeistusta.  
 
 
62§ Muut oikeudet 
 
Finaalisarjan pelipaikoista ja lippujen hinnoista päättää seurojen esityksen perusteella sarjajärjestäjä.  
Finaalisarjojen lipunmyynnin organisoi SSBL Salibandy Oy. Ottelukohtaisista lipunmyyntuotoista 80 % 
tilitetään kotijoukkueelle ja 20 % käytetään finaalisarjan otteluiden markkinointiin ja sisällöntuotantoon. 
 
 
63§ Sarjamääräysten täydentäminen 
 
Sarjajärjestäjä voi täydentää sarjamääräyksiä ja antaa erillisiä ohjeita. 
 
 
 


