
 

 

Sarjat: N35, N40, M70 ja sekasarja  
 
SENIOREIDEN YKSITTÄISET SM-TURNAUKSET 
 
Keväällä 2023 ikäluokille N35, N40, M70 ja seka (N30+ ja M35+) järjestetään yksittäiset SM-
turnaukset, joissa joukkueet pääsevät taistelemaan ikäluokkansa SM-mitaleista. 
 
Kaikissa sarjoissa peliaika on 2 x 15 min juoksevaa aikaa ja pelimuoto on 5vs5. Toisen erän 
viimeiset 3 minuuttia ovat tehokasta peliaikaa. 
 
Sarjat järjestetään, mikäli ilmoittautuneita joukkueita on vähintään 4 kpl/sarja, enimmäismäärä on 
8 joukkuetta/sarja. Sarjajärjestelmät ja otteluohjelmat vahvistetaan ilmoittautumisten jälkeen. 
 
 
OSALLISTUMISMAKSU 
 
Osallistumismaksu: 299 €/joukkue 
Maksu sisältää turnauksen järjestelykulut, salivuokran, erotuomarit sekä toimitsijat. 
 
Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä Salibandyliitolle (tilinumero: FI84 
2001 1800 1329 56). Maksuun tulee laittaa viestiksi joukkueen nimi sekä turnaus, johon 
ilmoittautuminen on tehty. 
 
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen yhteyteen on liitettävä tosite maksetusta 
osallistumismaksusta. Maksu palautetaan ainoastaan, mikäli ilmoittautuneita joukkueita ei ole 
riittävästi (min. 4 joukkuetta/turnaus), eikä turnausta näin ollen pystytä järjestämään. 
 
 
TURNAUKSIEN AJANKOHDAT JA ILMOITTAUTUMINEN 
 
Senioreiden SM-turnauksiin ilmoittautuminen tehdään Webropolin kautta alla olevista linkeistä. 
 
SARJA AJANKOHTA ILMOITTAUTUMINEN ILM. PÄÄTTYY PELIMUOTO PELIAIKA 
N35 la 22.4.2023 N35 ilmoittautuminen ke 5.4.2023 5vs5  2×15 min 
N40 la 25.3.2023 N40 ilmoittautuminen ke 8.3.2023 5vs5  2×15 min 
M70 la 25.3.2023 M70 ilmoittautuminen ke 8.3.2023 5vs5  2×15 min 
seka la 6.5.2023 seka ilmoittautuminen ke 19.4.2023 5vs5  2×15 min 
 
  

https://link.webropolsurveys.com/S/EB88F0990CBBF9C0
https://link.webropolsurveys.com/S/DF7610C7D6CA7B0C
https://link.webropolsurveys.com/S/BDF56B34FACBD2D4
https://link.webropolsurveys.com/S/4ADD7DF29DBDD048


 

 

OSALLISTUMISOIKEUS JA PELAAJIEN IKÄRAJAT 
 
Ilmoittautuvan joukkueen ei tarvitse olla Salibandyliiton jäsenseura tai rekisteröity yhdistys. 
Pelaajilla tulee olla voimassa oleva pelipassi (aikuisten tai senioreiden pelipassi tai aikuisten 
harrastepelipassi). 
 
Kaudella 2022–23 F-Liigan tai miesten Divarin pelaajat (pelaajat, jotka pelaavat tai ovat 
pelanneet kaudella 2022–23 em. sarjoissa) eivät saa pelata Salibandyliiton seniorisarjoissa. 
 
Sarjassa N 35 
saavat pelata vuonna 1988 tai aikaisemmin syntyneet 
Sarjassa N 40 
saavat pelata vuonna 1983 tai aikaisemmin syntyneet 
Sarjassa M 70 
saavat pelata vuonna 1953 tai aikaisemmin syntyneet 
+ joukkue saa käyttää maalivahtia, joka on syntynyt 1958 tai aikaisemmin 
Sekasarjassa 
saavat pelata vuonna 1993 tai aikaisemmin syntyneet naiset ja vuonna 1988 tai aikaisemmin 
syntyneet miehet 
 
Sekasarjassa kentällä tulee olla samaan aikaan sekä naisia että miehiä kenttäpelaajina. 

https://salibandy.fi/fi/palvelut/pelaajalle/pelipassit-pelaajalle/

