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Lohkojen määrä:

Joukkueita lohkossa:

Sarjakierrokset ja -muoto:

Pudotuspelit/karsinnat ylöspäin:

Nousukarsinta 1A. vaihe:

Nousukarsinta 1B. Vaihe

Nousukarsinta 1C.vaihe

Karsinnat pelataan kaksivaiheisesti. 

5.lohkon 2.sijoittunut ja 6.lohkon 2-4.sijoittuneet joukkueet pelaavat 

neljän joukkueen karsintasarjan pääsystä nousukarsinta 1C.vaiheeseen. 

Karsintasarja pelataan neljän joukkueen yksinkertaisena sarjana, 

peliaika 3x15 min. tehokasta peliaikaa.  Sarjajärjestäjä määritteleen 

ottelupaikan. Karsintasarjan lohkon 1.sijoittunut pelaa kerrasta 

poikki ottelun nousukarsinta 1A.vaiheen häviäjää vastaan.

Nousukarsinta 1A.vaiheen häviäjä ja nousukarsinta 1B.vaiheen 

karsintasarjan lohkon voittaja pelaavat kerrasta poikki ottelun 

pääsystä nousukarsinnan 2.vaiheeseen. Karsintaottelussa noudatetaan 

miesten 2.divisioonan sarjamääräyksiä, peliaika 3 x 20 min. tehokasta 

peliaikaa. Mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen, 

pelataan 20 minuutin jatkoaika. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen 

hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan.  

Mikäli peli on tasan myös jatkoajan jälkeen, lauotaan 

rangaistuslaukauskilpailu, molemmista joukkueista 5 laukojaa. 

Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 min. tauko. Kotijoukkue 

vastaa kuluista.Kotijoukkueena toimii karsintavaiheen 1A.häviäjä. 

Otteluparin voittaja pelaa nousukarsinnan 2.vaiheessa.

Lohkojen 1.sijoittuneet pelaavat nousukarsinnan 1.vaiheessa 

otteluparina paras kolmesta periaatteella. 1.vaihe pelataan 2. 

divisioonan määräyksin. Peliaika 3x20 min. tehokasta peliaikaa. Mikäli 

ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen, pelataan 10 min. 

jatkoaika. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 

Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan. Mikäli peli on tasan 

myös jatkoajan jälkeen, lauotaan rangaistuslaukauskilpailu, molemmista 

joukkueista 5 laukojaa. Kotijoukkueena toimii 1 ja mahdollisessa 3 

ottelussa runkosarjan pistervertailun (pisteet/ottelu) parempi. 

Kotijoukkue vastaa kuluista. Otteluparin voittaja nousee 

2.divisioonaan kaudelle 2023-24. Hävinnyt joukkue jatkaa 

nousukarsintaa 1C.vaiheessa.
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5.lohkossa pelataan kolminkertainen sarja ja 6.lohkossa 

kaksinkertainen sarja turnausmuotoisina otteluina. 

Peliaika 3 x 15 min. tehokasta peliaikaa.
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Nousukarsinta 2. vaihe

OTTELUPARI: Nousukarsinta 1C.vaiheen voittaja - 2.divisioonan runkosarjan 9

Kotijoukkueena toimii nousukarsinta 1C.vaiheen voittaja.

Otteluparin voittaja pelaa 2.divisioonaa kaudella 2023-24. 

Karsinnat alaspäin:

Otteluparit:

1.ottelupari: M3D 5.lohkon 6 - 4.divisioonan karsinnan 1.vaiheen voittaja (otteluparit arvotaan)

2.ottelupari: M3D 6.lohkon 10 - 4.divisioonan karsinnan 1.vaiheen voittaja (otteluparit arvotaan)

3.ottelupari: M3D 6.lohkon 11 - 4.divisioonan karsinnan 1.vaiheen voittaja (otteluparit arvotaan)

Putoajat: 5.lohkon 7.sijoittunut ja 6.lohkon 12.sijoittunut putoavat 4.divisioonaan kaudelle 2023-24.

3. divisioonan joukkueet ovat mukana 2. vaiheessa, joka pelataan 

ottelupareina, kerrasta poikki -menetelmällä.

Otteluparien voittajat 3. divisioonaan, häviäjät 4. divisioonaan 

kaudelle 2023-24.

5.lohkon 6.sijoittunut ja 6.lohkon 10-11.sijoittuneet karsivat 

paikasta 3. divisioonassa yhdessä 4. divisioonan joukkueiden kanssa.

Karsinta pelataan 3. divisioonan määräyksin. Peliaika 3x15 min. 

tehokasta peliaikaa. Mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy 

tasatulokseen, pelataan 10 min. jatkoaika. Jatkoaika päättyy 

ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajalla pelataan viidellä 

viittä vastaan. Mikäli peli on tasan myös jatkoajan jälkeen, lauotaan 

rangaistuslaukauskilpailu, molemmista joukkueista 5 laukojaa. 

Sarjajärjestäjä määrittää ottelupaikan.

Nousukarsinnan 2. vaihe pelataan paras kolmesta systeemillä. 2. 

vaiheessa noudatetaan miesten 2.divisioonan sarjamääräyksiä. 2. 

vaiheen peliaika 3 x 20 min. tehokasta peliaikaa. Mikäli ottelun 

varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen, pelataan 20 minuutin 

jatkoaika. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. 

Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan.  Mikäli peli on tasan 

myös jatkoajan jälkeen, lauotaan rangaistuslaukauskilpailu, molemmista 

joukkueista 5 laukojaa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 

min. tauko. Kotijoukkue vastaa kuluista.




