
 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023  

 

Valtakunnallinen 

Sarja:  Divari 
Taso:  Runkosarja 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
--- 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
--- 
 12 
 13 
--- 
 14 

 

Lohkojen määrä:  1 
Joukkueita lohkossa: 14 

Sarjakierrokset ja muoto: Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos 
varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 5 minuutin jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen 
hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan 
rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelun voitosta varsinaisella peliajalla saa kolme (3) sarjapistettä. 
Jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa ratkenneesta ottelussa voitosta saa kaksi (2) 
sarjapistettä ja häviöstä yhden (1) sarjapisteen. Varsinaisella peliajalla hävitystä ottelusta ei saa 
pisteitä (0). 

Pudotuspelit:  Sarjan kuusi parasta joukkuetta jatkavat F-liigakarsintaan. 
 
Putoajat:  Sarjan viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa Suomisarjaan kaudelle 2023-24. 

Karsinnat alaspäin: Sarjan 12. ja 13. sijoittuneet joukkueet jatkavat Divarikarsintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023 

 
Valtakunnallinen 

Sarja:  F-liiga 
Taso:  F-liigakarsinta 

Pudotuspelit: F-liigassa 11. (F11) ja 12. (F12) sijoittuneet joukkueet ja Divarin sijoille 1.-6. (D1-D6) sijoittuneet 
joukkueet pelaavat pudotuspelit yksittäisinä otteluina. Paremmuus ratkaistaan paras viidestä -
ottelusarjassa (kolme voittoa). Peliaika on 3 x 20 min tehokasta peliaikaa. Jos varsinainen 
peliaika päättyy tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn 
maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla ratkaistaan voittaja viiden laukojan 
rangaistuslaukauskilpailussa. 
 
Joukkueiden ranking karsintaan lähdettäessä 
 
F11 
D1 
F12 
D2 
--- 
D3 
D4 
D5 
D6 

1. vaihe:  F-liigan 11. sijoittunut joukkue saa valita vastustajansa Divarissa 3.-6. sijoittuneista joukkueista. 
Divarin 1. sijoittunut saa valita vastustajansa valitsematta jääneistä Divarin 3.-6. sijoittuneista 
joukkueista. F-liigan 12. sijoittunut saa valita vastustajansa valitsematta jääneistä sarjan 3.-6. 
sijoittuneista joukkueista. Divarin runkosarjan 2. sijoittunut saa vastaansa valitsematta jääneen 
joukkueen sijoilta 3.-6. 
Ottelupareissa rankingissa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3. ja 
mahdollisessa 5. ottelussa. 

2. vaihe: 2. vaiheeseen selviävät 1. vaiheen voittajat. 
2. vaiheessa ovat vastakkain rankingin parhaiten menestynein joukkue ja huonoiten menestynyt 
joukkue, sekä runkosarjassa toiseksi parhaiten menestynyt ja toiseksi huonoiten menestynyt 
joukkue. Ottelupareissa rankingissa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1., 3. ja 
mahdollisessa 5. ottelussa. Toisen vaiheen voittajat pelaavat F-liigassa kaudella 2023-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022–2023 

 

Valtakunnallinen 

 

Sarja:  Divari 
Taso:  Divarikarsinta 

 

Karsinnan 1. vaihe: Pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina. Peliaika: 3 x 20 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. 
 

 Divarikarsinnan 1. vaiheeseen osallistuvat Divarissa sijoille 12.-13.sijoittuneet joukkueet ja 
Suomisarjan lohkojen 1.-2.sijoittuneet joukkueet. Karsintaan ei voi osallistua Suomisarjan 
joukkue, jonka seuralla on joukkue pääsarjoissa kaudella 2022–23. Tässä tilanteessa karsintaan 
tulee saman lohkon 3. sijoittunut joukkue. 

 
Ottelupareissa 1. ja 2. kotietu Divarijoukkueella. 3. otteluparin kotiedun saa paras 
Suomisarjalohkojen lohkovoittaja (pisteet/ottelu -vertailu). 4. otteluparin kotiedun saa toiseksi 
paras Suomisarjalohkojen lohkovoittaja. Ottelupareiksi eivät voi tulla saman Suomisarjalohkon 
joukkueet. Tällöin ottelupareissa 2 ja 3 pelaavien Suomisarjalohkojen lohkokakkosten paikka 
kaaviossa ratkeaa vasta, kun lohkovaiheen sijoitukset ovat selvillä. Otteluparissa 3 pelaa 
ensisijaisesti paras lohkokakkonen. Jos se on samasta Suomisarjan lohkosta kuin Divarin 
nousukarsinnan hävinnyt lohkoykkönen, tulee pariin toiseksi paras lohkokakkonen. 
 
(1) Divarin 12. - A2/B2/C2 (3.) 
(2) Divarin 13. - A2/B2/C2 (2./1.) 
(3) A1/B1/C1 (1.) - A2/B2/C2 (1./2.) 
(4) A1/B1/C1 (2.) - A1/B1/C1 (3.) 
 
Otteluparien voittajat jatkavat Divarikarsintojen 2. vaiheeseen 

 

Karsinnan 2. vaihe: Pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina. Peliaika: 3 x 20 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. 
 
Otteluparien kotiedut saavat runkosarjasijoitukseltaan parhaat 2.vaiheen joukkueet. 
Runkosarjasijoitukseltaan paras kohtaa otteluparissa runkosarjasijoitusvertailussa heikoimman 
joukkueen. Runkosarjasijoitusvertailussa Divarijoukkueet ovat ennen Suomisarjajoukkueita ja 
Suomisarja lohkoissa samoilla sijoituksella olevat joukkueet pistevertailun mukaisessa 
järjestyksessä. 
 
Otteluparien voittajat pelaavat Divarissa kaudella 2023–24. 



 

 Otteluparien häviäjät jatkavat Divarikarsintojen 3. vaiheeseen. 

 

Karsinnan 3. vaihe: Pelataan paras kolmesta systeemillä (kaksi voittoa) yksittäisinä otteluina. Peliaika: 3 x 20 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. 

 

 Otteluparin kotiedun saa runkosarjasijoitukseltaan parempi 3.vaiheen joukkue. 
Runkosarjasijoitusvertailussa Divarijoukkueet ovat ennen Suomisarjajoukkueita ja Suomisarja 
lohkoissa samoilla sijoituksella olevat joukkueet pistevertailun mukaisessa järjestyksessä. 

 

 Otteluparin voittaja pelaa Divarissa kaudella 2023-24. 

 

 

 

 

 

 


