
 
 
BANDYLIIGAN JATKO-OTTELUT 2019 
 
Muodostetaan kahden lohkon kaavio A ja B ja edetään seuraavassa järjestyksessä 

-          sijoitetaan runkosarjan voittaja A-lohkoon ja runkosarjan kakkonen B-lohkoon. 

-          runkosarjan voittaja valitsee A lohkoon joukkueen runkosarjan sijoilta 3-4. 

-          jäljelle jäänyt joukkue sijoitetaan B lohkoon 

-          puolivälierissä runkosarjan sijoilla 1-4 olevien joukkueiden vastustajat tulevat joukkueista sijoilta 5-8 

-          runkosarjan voittaja valitsee itselleen puolivälierävastustajan sijoille 5-8 sijoittuneista joukkueista 

-          runkosarjan kakkonen valitsee puolivälierävastustajan itselleen jäljelle jääneistä joukkueista 

-          runkosarjan kolmonen valitsee puolivälierävastustajan itselleen jäljelle jääneistä joukkueista 

-          runkosarjan neljännelle tulee vastustaja jäljelle jääneestä joukkueesta 

 
Puolivälierät – pelataan paras kolmesta 
keskiviikko 13.2.  
perjantaina 15.2. 
sunnuntai 17.2. mahdollinen kolmas ottelu 
 
A     B 
Runkosarjan 1.    Runkosarjan 2   
3-4     3-4 jäljelle jäänyt 
 
5-8     5-8 
5-8     5-8 
 
Puolivälierät pelataan paras kolmesta – periaatteella. 
Ottelut aloitetaan keskiviikkona paremmin sijoittuneen kotikentällä, perjantaina pelataan huonommin 
sijoittuneen kotikentällä ja mahdollinen kolmas ottelu paremmin sijoittuneen kotikentällä sunnuntaina. 
 

 Välierät - pelataan paras viidestä  
 keskiviikko 20.2. 
 lauantai 23.2. 
 keskiviikko 27.2. 
 perjantai 1.3. mahdollinen neljäs 
 sunnuntai 3.3. mahdollinen viides 
 
Ottelut aloitetaan keskiviikkona paremmin sijoittuneen kotikentällä, lauantaina pelataan huonommin 
sijoittuneen kotikentällä, keskiviikkona paremmin sijoittuneen kotikentällä, perjantaina huonommin sijoittuneen 
kotikentällä ja mahdollinen viides ottelu paremmin sijoittuneen kotikentällä sunnuntaina. 
Välierissä pelaavat vastakkain voittajat A-lohkon otteluista sekä voittajat B-lohkon otteluista. Finaalin 
selviytyvät voittajat A ja B lohkon välieristä ja välierien hävinneet joukkueet pelaavat pronssiottelussa. 
 
Mikäli ottelutilanne puolivälierissä, välierissä, finaalissa tai pronssiottelussa on tasan varsinaisen peliajan 
jälkeen, ottelua jatketaan 2 x 10 minuutin jatkoajalla, äkkikuolema periaatteella eli ottelu päättyy välittömästi 
maaliin. Mikäli ottelu on vielä jatkoajan jälkeen tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu ratkaisuun saakka 
liiton kilpailumääräysten mukaisesti. 
 
Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät. 
  



 

Pronssiottelu 
perjantai 8.3. paremmin sijoittuneen kotikentällä. 
 
Loppuottelu8 
lauantai 9.3. paremmin sijoittuneen kotikentällä  
 
 
Runkosarjan 1-4 sijoille sijoittuvat joukkueet ilmoittavat viimeistään perjantaina 8.2.klo 12:00 mennessä sen 
henkilön nimen ja puhelinnumeron, joka ilmoittaa valinnat ja toimii yhteyshenkilönä liiton suuntaan.  
 
Kristina Koskela ottaa yhteyttä joukkueisiin välittömästi viimeisen ottelun jälkeen n. klo 15:15. 
Kaikkien jatkoon selviytyneiden joukkueiden tulee ilmoittaa sunnuntaina kotiotteluiden alkamisajat klo 17:00 
mennessä Kristina Koskelalle, kristina.koskela@finbandy.fi 
 
Paremmuus sarjassa tasapisteissä 
 
Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy seuraavasti: 

a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten otteluiden pisteet 
b) keskinäisten otteluiden maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien ero 
c) keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä 
d) kaikkien otteluiden maaliero 
e) kaikkien otteluiden tehtyjen maalien lukumäärä 
f) arpa 

 
 
Helsingissä 7. helmikuuta 2019 
 
Kristina Koskela  
Suomen Jääpalloliitto 
 


