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Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023

Pohjois-Suomi

Runkosarja ja pudotuspelit

Miehet 2.divisioona

1

10

Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. Peliaika 3 x 20 min. tehokasta. 

Tasapelin sattuessa pelataan 5 min jatkoaika, joka päättyy ensimmäiseen 

hyväksyttyyn maaliin. Mikäli ratkaisua ei synny jatkoajalla ratkaistaan voittaja 

viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelun voitosta saa varsinaisella 

peliajalla kolme(3) sarjapistettä, jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa 

saavutetusta voitosta kaksi (2) sarjapistettä ja hävitystä yhden (1).

Ennen pudotuspelien alkua kaikki pudotuspelijoukkueet ilmoittavat halustaan 

edetä Suomisarjan karsintoihin.

Runkosarjan kahdeksan parasta joukkuetta pelaavat pudotuspelit paras 

kolmesta -järjestelmällä. Puolivälierissä lohkon voittaja valitsee vastustajakseen 

5.-8. sijoittuneen joukkueen, jonka jälkeen 2. ja 3. sijoittuneet valitsevat 

vastustajansa sijoilta 5.-8. Kotietu on aina runkosarjassa paremmin 

sijoittuneella joukkueella.

Välierävaiheessa runkosarjassa parhaiten sijoittunut voittaja kohtaa 

runkosarjan huonoiten sijoittuneen voittajan.

Peliaika 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, jos varsinainen peliaika päättyy 

tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika (viidellä viittä vastaan), joka päättyy 

ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen 

tasatilanteessa, suoritetaan viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu. 

Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 minuutin tauko.

Pudotuspelien voittaja on Pohjois-Suomen 2. divisioonan mestari.

Pudotuspeleissä kaksi parhaiten menestynyttä joukkuetta, jotka ovat 

ilmoittaneet halustaan jatkaa Suomisarjan karsintoihin etenevät Suomisarjan 

karsintoihin PS1 ja PS2.



Suomisarjan nousukarsinnat:

Putoamiskamppailu:

Karsinnat alaspäin:

Putoajat:

Suomisarjan nousukarsintojen ottelupareissa ensin merkityt joukkueet 

kotijoukkueina 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa.

Otteluparien voittajat pelaavat Suomisarjassa kaudella 2023-24. 

Otteluparien häviäjät pelaavat alueellisessa 2.divisioonassa kaudella 2023-24.

Putoamiskamppailun voittanut joukkue karsii 3. divisioonan 2. sijoittunutta 

vastaan. Paras kolmesta, kotietu 2. divisioonan joukkueella.

Peliaika 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, jos varsinainen peliaika päättyy 

tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika (viidellä viittä vastaan), joka päättyy 

ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen 

tasatilanteessa, suoritetaan viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu. 

Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 minuutin tauko.

Lohkon 10. putoaa 3. divisioonaan.

Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2022-2023

2.divisioonan jokaisesta seitsemästä lohkosta kaksi parasta joukkuetta pelaavat 

M2D ES1 – M2D SK2

M2D LR1 – M2D KS2

M2D SS1 – M2D PS2

M2D KS1 – M2D ES2

M2D SK1 – M2D SS2

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.

M2D PM1 – M2D LR2

Lohkon 9. ja 10. sijoittuneet pelaavat suoraa putoamista vastaan paras 

kolmesta, kotietu 9. sijoittuneella.

Peliaika 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, jos varsinainen peliaika päättyy 

tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika (viidellä viittä vastaan), joka päättyy 

ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on jatkoajan jälkeen 

tasatilanteessa, suoritetaan viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailu. 

Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välillä on 5 minuutin tauko.

M2D PS1 – M2D PM2


