
SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7, Kerhosarja PT6-4

Virallista pelaajalistaa ei taritse tehdä
Joukkuekokoa ei rajoiteta
Peliaika on 1 x 25 minuuttia (Juokseva). Vaihtovihellykset 1,5 min välein.
Pelipassi SSBL:n junioreiden harrastepelipassi
Otteluissa on 1 tuomari. Kerhoturnauksissa tuomareina toimii ohjaajat.
Sarjoissa pelaajamäärä kaukalossa 4 + 1
Kerhoturnauksissa kentällä on yhtä aikaa 3 pelaajaa ja maalivahtia ei ole. Maaleina käytetään minimaaleja.
Kerhoturnuaksissa maalivahdit voi olla, jos molemmilla joukkueilla on maalivahdit.

Leijonaliigan harrastesarjoissa Pojat ja Tytöt 8 ja PT7 käytetään SSBL:n kerhomaailman sääntöjä pienin poikkeuksin.
Poikkeukset sääntöihin ovat seuraavat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7, Kerhosarja PT6-4

Otteluohjelma on valmis ja jokaisessa turnauksessa joukkueille tulee kaksi (2) ottelua. Otteluohjelman pelipäivät ovat:

TURNAUS 14.11.2021
TURNAUS 12.12.2021
TURNAUS 23.1.2022
TURNAUS 20.2.2022
TURNAUS 27.3.2022
LOPPUHUIPENTUMA

PT8 TUNRAUSPÄIVÄT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

       24.4.2022 

TURNAUS 14.11.2021
TURNAUS 12.12.2021
TURNAUS 23.1.2022
TURNAUS 20.2.2022
TURNAUS 27.3.2022
LOPPUHUIPENTUMA

PT7 TUNRAUSPÄIVÄT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

       24.4.2022

TURNAUS 28.11.2021
TURNAUS 19.12.2021
TURNAUS 23.1.2022
TURNAUS 20.2.2022
LOPPUHUIPENTUMA

PT76-4 TUNRAUSPÄIVÄT

1.
2.
3.
4.
5.

       10.4.2022



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7

Otteluissa tuomareita on yksi. 

TUOMARIT OVAT LIITON KOULUTTAMIA TUOMAREITA. SARJAN AIKANA TUOMAREITA TULLAAN
KUNNIOITTAMAAN KAIKISSA TILANTEISSA. TUOMAREILLE ANNETAAN OTTELUIDEN AIKANA TYÖRAUHA.

SAMA KOSKEE MYÖS VASTUSTAJAJOUKKUEITA, PELAAJIA, TAUSTAVOIMIA JA MUITA HALLISSA SAMAAN
AIKAAN OLEVIA. KATSOMOSSA SAA KANNUSTAA.

RANKAISEMME JOUKKUEITA, MIKÄLI TIETOOMME TULEE EPÄKUNNIOITTAVAA KÄYTÖSTÄ TUOMAREITA,
TOIMITSIJOITA, TAUSTAHENKILÖITÄ TAI PELAAJIA KOHTAAN. RANGAISTUKSENA ON OTTELUN
MERKITSEMINEN TAPPIOKSI!



Kerhosarja PT6-4

palloa pelataan vain mailalla tai jalalla ja mailat eivät saa nousta yli polvien.
palloa ei saa ottaa pois lyömällä toista mailaan. Mailaan lyömisestä tulee vapaalyönti vastustajalle.
vapaalyönnissä pallo pitää laittaa lyömällä peliin.
pelaaja ei saa pelata palloa maasta (polvillaan tai makuulta.
vaihtovihellyksen jälkeen peli alkaa aina keskeltä.
pallon mennessä yli laidan sisäänlyönnin (vapaalyönti) suorittaa vastustajajoukkue. Sisäänlyönti
tapahtuu aina kulmasta noin metrin päästä laidasta. 

Otteluissa tuomareina toimii ohjaajat.

Peleissä tärkeimmät säännöt ovat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Molemmista joukkueista voi olla ohjaajat tuomareina pelin aikana. Toinen voi ottaa aikaa ja viheltää
vaihdot, toinen voi tarkkailla, pelataanko palloa oikein.



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7

Toimitsijoina toimivat kotijoukkue. Toimitsijan tehtävänä on käyttää pelikelloa, merkitä maalit ja ilmoittaa ottelun
lopputulos sarjavastaavalle. Ohjeet eri paikkoihin tulee kaikille ennen turnausta. Ulkopaikkakunnan joukkueet eivät
toimi toimitsijoina ja heidän ottelut merkitään tulospalveluun aina vierasjoukkueeksi. Poikkeustapauksia ovat
ulkopaikkakunnan turnaukset, jossa paikkakunnan omat joukkueet toimivat toimitsijoina.

Sarjavastaavalle laitetaan tulos seuraavasti joko tekstiviestillä tai watsapilla. Numero on 044 - 751 8774.

sarja, ottelun kotijoukkue, ottelun vierasjoukkue, lopputulos.
(esimerkki: LLP10 EP, OLS Karhut P10 EP, OLS Tiikerit P10 EP, 1-0)

Muistakaa laittaa ottelun joukkueet ja lopputulos oikein päin. Tulos päivitetään heti tulospalveluun. Virheellisesti
ilmoitetun tuloksen korjaaminen menee SSBL:n sarjavastaavan kautta ja tässä voi kestää aikaa, ennen kuin tulos on
korjattu.



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7, Kerhosarja PT6-4

Sarjoissa on enemmän pelanneiden (EP) ja vähemmän pelanneiden (VP) sarjat, jos joukkuemäärät antavat tähän
mahdollisuuden. Mikäli joukkueita on vähemmän kuin 4, kaikki pelaavat samassa sarjassa. PT6-4-sarjassa ei ole tasoja.

Otteluita tulee runkosarjassa 12 ja kerhoturnauksissa 10. Joukkuemäärästä riippuen kaikki pelaavat saman määrän
otteluita, mutta ei välttämättä kaikki kaikkia vastaan samaa määrää. Runkosarjan järjestys määräytyy pistekeskiarvon
mukaan.

Pistekeskiarvo on mittari, jonka perusteella teemme loppuhuipentuman ohjelman. Pelejä loppuhuipentumassa tulee
kaksi (2) jokaiselle joukkueelle. Ottelut loppuhuipentumassa menee joko kolmen (3) tai neljän (4) joukkueen ryhmissä.

Pistekeskiarvo on käytössä, koska otteluita voi mennä päällekäin muiden sarjojen kanssa (aluesarjat). joukkueiden ei ole
pakko osallistua kaikkiin turnauksiin, mikäli päällekäisyydet aiheuttavat esteitä turnauksiin osallistumiselle.

Otteluohjelmien kanssa teemme yhteistyötä OXDOG-liigan kanssa ja pyrimme välttämään päällekäisyyksiä.



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7

Joukkueilla on mahdollisuus vaihtaa sarjaa kauden aikana joko yhden pykälän ylöspäin (VP-sarjasta EP sarjaan, EP-
sarjasta vanhempaan VP-sarjaan) tai alaspäin (EP-sarjasta VP sarjaan). Sarjan vaihtamisen voi tehdä kerran.  Sarjavaihto
tapahtuu toisen turnauksen jälkeen. Siirto ilmoitetaan sähköpostilla sarjajärjestäjälle.

Sarjaportaan vaihto tapahtuu
P8: 12.12.2021
P7: 12.12.2021

Kerhoturnauksissa ei ole tasoja, joten siirtoja ei tarvitse tehdä.

Sarjapaikan siirron jälkeen tulemme laskemaan sarjataulukon mukaan pelattujen otteluiden pistekeskiarvot, joka
määrää loppuhuipentumapaikan ohjelmassa. Muokattu: Sarjoissa ei kaudella 21-22 jaeta poikkeuksellisesti pokaaleja.



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7, Kerhosarja PT6-4

Kolmenjoukkueen loppuhuipentumassa kaikki pelaavat kaikkia vastaan yhden ottelun.

Joukkue 1  -  Joukkue 3
Joukkue 3  -  Joukkue 2
Joukkue 2  -  Joukkue 1

Neljän joukkueen loppuhuipentumassa pelataan seuraavsti:

OT1 Joukkue 1 - Joukkue 4
OT2 Joukkue 2 - Joukkue 3
OT3 VE1 ja VE2 häviäjät
OT4 VE1 ja VE2 voittajat

Kaikille jaetaan osallistumismitalit kauden päätteeksi.



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7, Kerhosarja PT6-4

Kaikki informaatio tapahtuu MyClub apin kautta. Helpoiten seuraatte sarjan infoja lataamalla apin ja ottamalla käyttöön
oman joukkueen tunnukset heti. 

Ohjeita MyClubin käyttöön löytyy alta linkkien kautta sekä ilmoittautumisen vastausviestin liitteenä.

Apin  esittely: https://help.myclub.fi/member/app
Tapahtumiin ilmoittautuminen ja kalenteri: https://help.myclub.fi/member/events/registration
Viestintä: https://help.myclub.fi/member/communication/general
Laskutus: https://help.myclub.fi/member/invoicing/payment



SARJAJÄRJESTELMÄ pT8, PT7, Kerhosarja PT6-4

Edustusoikeusasioissa voitte olla yhteydessä sarjavastaavaan sähköpostilla juice.mustonen@ols.fi. Käytämme SSBL:n
kerhomaailman sääntöjä ja poikkeustapaukset käsitellään erikseen.

Sarjaa ei järjestetä ollenkaan, mikäli joukkueita tulee vähemmän kuin neljä. Osallistujia voitte seurata Leijonaliigan
nettisivuilta. Osallistujat päivitetään sitä mukaan kun joukkueita ilmoittautuu,

Leijonaliigan nettisivut löytyvät täältä.
https://ols.fi/joukkueet/salibandy/leijonaliiga/

Tervetuloa pelaamaan!


