
 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2021-2022 
 
Etelä-Suomi 
 
Sarja: Miehet 
Taso: 2.divisioona 
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Lohkojen määrä: 1 
Joukkueita sarjassa: 11 
Sarjakierrokset ja -muoto: Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika: 3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, 

pelataan 5 min jatkoaika äkkikuolemalla viidellä viittä vastaan. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla, ratkaistaan ottelun voittaja 
viiden laukojan RL-kilpailussa.  
Kaudella 2022-23 Etelä-Suomen alueen 2.divisioona pelataan 11-14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana yksittäisinä otteluina.  
 

Alueelliset pudotuspelit: Sarjan 1.-4.sijoittuneet joukkueet pelaavat alueelliset pudotuspelit pääsystä Suomisarjan karsintoihin. 
Alueellisten pudotuspelien otteluparit ovat seuraavat: 
 
Sarjan 1. – Sarjan 4.  

Sarjan 2. – Sarjan 3. 
 
Alueellisissa pudotuspeleissä ottelupareissa ensin merkityt joukkueet kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa.  
Otteluparien voittajat jatkavat Suomisarjan nousukarsintoihin. Otteluparien voittajista 2.divisioonan runkosarjassa paremmin 
sijoittunut joukkue on Suomisarjan nousukarsinnoissa ES1 ja huonommin sijoittunut ES2. Otteluparien häviäjät jatkavat 
2.divisioonassa kaudella 2022-23. 
 
Alueelliset pudotuspelit pääsystä Suomisarjan nousukarsintoihin pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä 
otteluina, peliaika: 3x20 min. tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä 
vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja 
viiden laukojan RL-kilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 

 

Suomisarjan nousukarsinnat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karsinnat säilymisestä/noususta 
2.divisioonaan: 

2.divisioonan jokaisesta seitsemästä lohkosta kaksi parasta joukkuetta pelaavat noususta Suomisarjaan. 
Suomisarjan nousukarsintojen otteluparit määräytyvät seuraavasti: 
 

M2D ES1 – M2D SK2 

M2D LR1 – M2D KS2 

M2D SS1 – M2D PS2 

M2D KS1 – M2D ES2 

M2D SK1 – M2D SS2 

M2D PM1 – M2D LR2 

M2D PS1 – M2D PM2 
 
Suomisarjan nousukarsintojen ottelupareissa ensin merkityt joukkueet kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa. 
Otteluparien voittajat pelaavat Suomisarjassa kaudella 2022-23.  
Otteluparien häviäjät pelaavat alueellisessa 2.divisioonassa kaudella 2022-23. 
 
Suomisarjan nousukarsinnat pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 3x20 min. 
tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy 
ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa. 
Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 
 
2.divisioonan esikarsintojen 2.kierroksen otteluparinsa voittaneet kaksi 3.divisioonan joukkuetta karsivat noususta 2.divisioonaan, 
2.divisioonassa 8.-9.sijoittuneita joukkueita vastaan. Otteluparit arvotaan.  
2.divisioonan esikarsintojen sarjajärjestelmä on määritelty tarkemmin 3.divisioonan sarjajärjestelmässä. 
2.divisioonan joukkueet toimivat kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. karsintaottelussa.  
Otteluparien voittajat pelaavat 2.divisioonassa kaudella 2022-23. Otteluparien häviäjät pelaavat 3.divisioonassa kaudella 2022-23. 
 
2.divisioonan karsinnat pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina, peliaika: 3x20 min. tehokasta 
peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min. jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen 
hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan RL-kilpailussa. Varsinaisen 
peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. 
 

Putoamien 3.divisioonaan: Sarjan 10.-11.sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan 3.divisioonaan kaudeksi 2022-23.  
 


