
 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2021-2022 
 
Valtakunnallinen 
 
Sarja: Naiset 
Taso: 1. divisioona 
  
 A B C              
                 
 1 1 1              
 2 2 2              

 3 3 3              
 4 4 4              
 5 5 5              
 6 6 6              
 7 7 7              
 8 8 8              

 9 9 9              

  10 10              
                 
Lohkojen määrä: 3 
Joukkueita lohkossa: 9–10 
Sarjakierrokset ja -muoto: Kaksinkertainen sarja turnausmuotoisena. Peliaika: 3x15 min. tehokasta peliaikaa. A-lohkossa pelataan lisäksi kolme kolmen 

joukkueen yksinkertaista välisarjaa. Välisarjojen joukkueet määräytyvät maantieteellisin perustein.  
 

1.divisioonan loppusarja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lohkojen 1.-2- sijoittuneet loppusarjaan. Kilpailusääntöjen 28§ mukaisesti seuralla saa olla vain yksi joukkue F-liigan naisten 
sarjassa tai sen karsinnoissa(ml. 1.divisioonan loppusarja). Jos ko. joukkue on lohkossaan sijalla 1.-2., otetaan loppusarjaan 

mukaan saman lohkon sijalla 3. ja/tai sijalla 4. oleva joukkue.  
Loppusarja pelataan kahdessa kolmen joukkueen lohkossa, yksinkertaisena sarjana.  
Peliaika 3x15min tehokasta peliaikaa. Voitosta saa kaksi(2) pistettä, tasapelistä yhden(1) pisteen. Jos ottelu päättyy tasan, 
suoritetaan rangaistuslaukauskilpailu viidellä laukojalla. Rangaistuslaukauskilpailun tulos ratkaisee näiden joukkueiden 
keskinäisen sijoituksen, jos nämä kaksi joukkuetta päätyvät keskenään tasapisteisiin eikä samoissa pisteissä ole muita joukkueita. 
Rangaistuslaukauskilpailun voitosta ei saa sarjapisteitä. 
 
Runkosarjan paras lohkovoittaja sijoitetaan lohkoon A, ja runkosarjan toiseksi ja kolmanneksi paras lohkovoittaja sijoitetaan 
lohkoon B. Lohkokakkoset sijoittuvat loppusarjan lohkoihin sillä periaatteella, että saman runkosarjalohkon joukkueet eivät voi 
olla samassa loppusarjan lohkossa. 
 

Lohko A  Lohko B 

1 1 

2 2 

3 3 

 
Loppusarjan ristiinkarsintavaihe 
Loppusarjan lohkovaiheen lohkovoittajat pelaavat ristiinkarsinnan toisen lohkon 2.sijoittuneita vastaan. Ristiinkarsintaottelun 
voittajat etenevät naisten liigakarsinnan 2.vaiheeseen. Liigakarsintojen sarjajärjestelmässä mainittu 1.divisioonan voittaja 
määräytyy loppusarjan lohkovaiheen perusteella seuraavasti: lohkosijoitus, loppusarjan pisteet, loppusarjan maaliero, loppusarjan 
tehdyt maalit, arpa 
 
A1 – B2 
B1 – A2 
 
Peliaika: 3x20min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 10 minuutin jatkoaika, joka päättyy 
ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla, ratkaistaan ottelun voittaja viiden laukojan 
rangaistuslaukauskilpailussa. 
 

Karsinnat säilymisestä 1. 
divisioonassa: 

Lohkojen 9.sijoittuneet karsivat säilymisestä 1.divisioonassa. 1.divisioonan karsintoihin osallistuvat lisäksi alueellisten 
2.divisioonalohkojen lohkovoittajat (7 kpl). 1.divisioonan karsinnat pelataan kahdessa viiden joukkueen lohkossa 
turnausmuotoisesti.  
Yksinkertainen sarja turnausmuotoisena. Peliaika 3x15min tehokasta peliaikaa. Voitosta saa kaksi (2) pistettä, tasapelistä yhden 
(1) pisteen. Jos ottelu päättyy tasan, suoritetaan rangaistuslaukauskilpailu viidellä laukojalla. Rangaistuslaukauskilpailun tulos 
ratkaisee näiden joukkueiden keskinäisen sijoituksen, jos nämä kaksi joukkuetta päätyvät keskenään tasapisteisiin eikä samoissa 
pisteissä ole muita joukkueita. Rangaistuslaukauskilpailun voitosta ei saa sarjapisteitä. 
 
Pistevertailulla paras lohkon 9.sijoittunut A-lohkoon, loput kaksi 9.sijoittunutta lohkoon B. 
2.divisioonajoukkueiden sijoittuminen karsintalohkoihin määritellään syksyllä 2021, kun kaikkien 2.divisioonien sarjajärjestelmät 
ovat selvillä 
 

Lohko A Lohko B 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 
Karsintalohkojen 1.- 3.sijoittuneet joukkueet pelaavat 1.divisioonassa kaudella 2022-2023.  
Karsintalohkojen 4.-5. sijoittuneet joukkueet pelaavat 2. divisioonassa kaudella 2022-2023 
 



 

 

Putoajat Lohkojen 10. sijoittuneet putoavat 2.divisioonaan kaudelle 2022-2023 

 


