Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023
Valtakunnallinen
Sarja:
Taso:

T21 SM-sarja
Alkusarja
A
1
2
3
4
5
6
7

B
1
2
3
4
5
6
7
8

Lohkojen määrä:
Joukkueita lohkossa:

2
7 tai 8

Sarjakierrokset ja -muoto:

Yksinkertainen alkusarja yksittäisinä otteluina.
Peliaika 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan
viiden minuutin jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn
maaliin. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan voittaja viiden parin
rangaistuslaukauskilpailussa.

Jatkosarjat:

Alkusarjojen 1.-4. sijoille sijoittuneet joukkueet jatkavat SM-sarjan ylempään jatkosarjaan,
joukkueet sijoilta 5.-8. SM-sarjan jatkosarjaan.

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023
Valtakunnallinen
Sarja:
Taso:

T21 SM-sarja
SM-sarjan ylempi jatkosarja
1
2
3
4
5
6
7
8

Sarja:
Taso:

T21 SM-sarja
SM-sarjan jatkosarja
1
2
3
4
5

6
7

Sarjakierrokset ja -muoto:

Kaksiinkertainen sarja yksittäisinä otteluina.
Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan viiden
minuutin jatkoaika viidellä viittä vastaan. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin.
Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan voittaja viiden parin
rangaistuslaukauskilpailussa.

Pudotuspelikarsinta:

Kaksivaiheiset turnausmuotoiset pudotuspelit paras yhdestä-järjestelmällä. Pudotuspelikarsintaan
osallistuu ylemmän jatkosarjan 7. ja 8.sijoittuneet joukkueet sekä jatkosarjan joukkueet sijoilta 1.4. .
Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Mikäli varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 min
jatkoaika viidellä viittä vastaan, joka kuitenkin päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli
peli on jatkoajan jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan voittaja viiden parin
rangaistuslaukauskilpailussa. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 minuutin tauko.
Otteluparit ovat:
1.vaihe:
Jatkosarjan 1.sijoittunut-Jatkosarjan 4.sijoittunut (ottelu 1)
Jatkosarjan 2.sijoittunut-Jatkosarjan 3.sijoittunut (ottelu 2)
2.vaihe:
Ylemman jatkosarjan 7.sijoittunut-voittaja ottelusta 2.
Ylemmän jatkosarjan 8.sijoittunut-voittaja ottelusta 1.
Mikäli jatkosarjasta tuleva joukkue etenee jatkoon pudotuspelikarsinnoista, he saavat
pudottamansa ylemman jatkosarjajoukkueen runkosarjasijoituksen mukaansa pudotuspeleihin.

Pudotuspelit:

Ylemmän jatkosarjan 1.-6. sijoittuneet sekä pudotuspelikarsinnasta tulevat 2 joukkuetta jatkavat
pudotuspeleihin. Puolivälierät ja välierät pelataan paras kolmesta -järjestelmällä, finaalit paras
viidestä. Peliaika pudotuspeleissä 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa ja tarvittaessa 20 minuutin
jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä
on viiden minuutin erätauko. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen tasan, lauotaan
rangaistuslaukauskilpailu viidellä parilla.

Puolivälierät:

Runkosarjan voittaja saa valita ensin vastustajan sijoilta 7.-8.
Runkosarjan 2. sijoittunut saa valita vastustajan sijoilta 6.-8. valitsematta jääneistä joukkueista.
Runkosarjan 3. sijoittunut saa valita vastustajan sijoilta 5.-8. valitsematta jääneistä joukkueista.
Runkosarjan 4. sijoittunut saa vastaansa valitsematta jääneen joukkueen.
Ottelupareissa runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja
mahdollisessa 3. puolivälieräottelussa.

Välierät:

Välieriin selviävät puolivälierien voittajat.
Välierissä vastakkain pelaavat runkosarjassa parhaiten sijoittunut joukkue ja huonoiten sijoittunut
joukkue sekä runkosarjassa toiseksi parhaiten sijoittunut joukkue ja toiseksi huonoiten sijoittunut
joukkue.
Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 3.
välieräottelussa.
Finaaliotteluihin selviävät välieräparien voittajat. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue
toimii kotijoukkueena 1., 3. ja mahdollisessa 5. loppuottelussa.
Pronssiottelussa pelaavat välieräparien häviäjät. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue
toimii kotijoukkueena pronssiottelussa.

Finaalit:
Pronssiottelu:

