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Tytöt voivat osallistua nuorempien poikien sarjaan, mikäli omaan sarjaan ei tule tarpeeksi joukkueita.  
Sarjaa ei järjestetä, mikäli joukkueita ilmoittautuu sarjaan vähemmän kuin neljä (4). 
 
Leijonaliigan harrastesarjoissa PT7 ja PT8 käytetään SSBL:n kilpailusääntöjä pienin poikkeuksin. 
Poikkeukset sääntöihin ovat seuraavat: 

 
1.    Virallista pelaajalistaa ei tarvitse tehdä (palvelusivusto ei ole käytössä)  

2.  Joukkuekokoa ei rajoiteta 

3.  Peliaika on 1 x 25 minuuttia (juokseva peliaika). Vaihtovihellykset 1,5 minuutin välein.  

4.  Pelipassina Leijonaliigassa käy SSBL:n junioreiden ryhmäpelipassi 

 
Otteluissa on yksi (1) tuomari ja pelaajamäärä on 1+4. 
 
Tuomarit ovat liiton kouluttamia ja osa heistä saattaa olla tuomariurallaan vasta alkutaipaleella. 
Kunnioitetaan tuomareiden toimintaa otteluissa ja annetaan heille työrauha otteluissa. 
 
Sama käyttäytymisohje koskee myös yleistä käyttäytymistä turnauksissa. 
Ollaan asiallisia toisten joukkueiden pelaajia ja taustavoimia sekä muita hallissa olevia kohtaan. 
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Otteluissa toimivat toimitsijoina kotijoukkueen taustahenkilöt. Toimitsijan tehtävänä on käyttää 

pelikelloa, merkitä maalit ja ilmoittaa ottelun lopputulos sarjavastaavalle.  

Eri pelipaikoille soveltuvat ohjeet toimitetaan joukkueille ennen turnausta.  

 
Sarjavastaavalle ilmoitetaan tulos joko tekstiviestillä tai whatsappilla. Numero on 044 - 751 8774. 
 

Esimerkki ilmoitusesta: 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 tulospalveluun.  

Virheellisesti ilmoitetun tuloksen korjaaminen menee SSBL:n sarjavastaavan kautta ja sen korjaamisessa 

kestää aikaa. 

 

MIKÄLI TIETOOMME TULEE EPÄKUNNIOITTAVAA KÄYTÖSTÄ TUOMAREITA, TOIMITSIJOITA, 
TAUSTAHENKILÖITÄ TAI PELAAJIA KOHTAAN, SELVITÄMME ASIAN JA RANGAISTUKSENA VOI OLLA 
YKSITTÄISEN OTTELUN MERKITSEMINEN TAPPIOKSI TAI SULKEMINEN TURNAUKSESTA TAI 
SARJASTA KOKONAAN! 
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Syyskaudella järjestetään kaksi (2) turnausta, joissa joukkueille tulee kaksi (2) ottelua.  
Kevätkaudella järjestetään kolme (3) turnausta ja lisäksi yksi (1) loppuhuipentuma, myös näissä joukkueille 
tulee kaksi (2) ottelua. 
 
Sarjoissa pyritään järjestämään enemmän pelanneiden (EP) ja vähemmän pelanneiden (VP) sarjat, mikäli 
joukkuemäärät antavat tähän mahdollisuuden. Mikäli joukkueita on EP tai VP sarjassa vähemmän kuin 
neljä (4), kaikki pelaavat samassa sarjassa, eikä jakoa EP ja VP sarjoihin tehdä. 

 
Otteluita tulee kaikille joukkueille alkuturnauksissa 10 (2 ottelua * 5 turnausta). Joukkuemäärästä riippuen 
kaikki pelaavat saman määrän otteluita, mutta ei välttämättä kaikki kaikkia vastaan samaa määrää. 
Alkusarjan järjestys määräytyy pistekeskiarvon mukaan. 
 

Pistekeskiarvo on käytössä, koska otteluita voi mennä päällekkäin muiden sarjojen kanssa (aluesarjat). 
Joukkueiden ei siis ole pakko osallistua kaikkiin turnauksiin, mikäli päällekkäisyydet aiheuttavat esteitä 
turnauksiin osallistumiselle. 
 
Otteluohjelmat tehdään yhteistyössä SSBL:n ja OXDOG -liigan kanssa ja pyrimme välttämään 
päällekkäisyyksiä. 
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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, VP-sarjasta 
nuorempaan EP-sarjaan).  
 
Sarjatason vaihdon voi tehdä kerran. Sarjatason vaihto tapahtuu toisen turnauksen jälkeen.  
Vaihdosta täytyy keskustella sarjajärjestäjän kanssa ennen vaihtoa. 

 
Kevään turnausten otteluiden tulosten perusteella muodostuu sarjataulukko. Taulukkoon lasketaan 
mukaan pelattujen otteluiden pistekeskiarvo, joka määrää joukkueen lohkon lopputurnauksessa.  
 
Pistekeskiarvo on mittari, jonka perusteella muodostuu lopputurnauksen ohjelma.  
Pelejä lopputurnauksessa tulee jokaiselle joukkueelle kaksi (2).  
 
Lopputurnaus käydään joko kolmen (3) tai neljän (4) joukkueen lohkoissa. 
 
Kolmen (3) joukkueen lopputurnauksessa kaikki pelaavat kaikkia vastaan yhden ottelun: 
Ottelu 1:  Joukkue 1 - Joukkue 3  
Ottelu 2:  Joukkue 3 - Joukkue 2 
Ottelu 3:  Joukkue 2 - Joukkue 1 
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Neljän (4) joukkueen lopputurnauksessa pelataan seuraavasti: 
Ottelu 1:  Joukkue 1 - Joukkue 4 
Ottelu 2:  Joukkue 2 - Joukkue 3 
Ottelu 3:  Otteluiden 1 ja 2 häviäjät  
Ottelu 4:  Otteluiden 1 ja 2 voittajat 
 
 
Lähes kaikki informaatiokulku tapahtuu myClub -apin kautta. Helpoiten seuraatte sarjan infoja lataamalla 
apin ja ottamalla käyttöön oman joukkueen tunnukset. 
 
Ohjeita myClubin käyttöön löytyy alla olevien linkkien kautta.  
 
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 
 
Edustusoikeusasioissa voitte olla yhteydessä sarjavastaavaan sähköpostilla niko.kvist[at]ols.fi.  
Leijonaliigassa noudatetaan pääosin SSBL:n sääntöjä ja poikkeustapaukset käsitellään erikseen. 
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