BANDYLIIGAN JATKO-OTTELUT 2019
PUOLIVÄLIERÄT
A LOHKO
100

Paras kolmesta

Veiterä

Botnia

101 ke 13.02 Kisapuisto
102 pe 15.02 Oulunkylä tj, Hki
103 su 17.02 Kisapuisto

19:00 Veiterä
19:00 Botnia
13:00 Veiterä

Botnia
Veiterä
Botnia

104

Paras kolmesta

105 ke 13.02 Pallokenttä tj, Porvoo
106 pe 15.02 Pori tj
107 su 17.02 Pallokenttä tj, Porvoo

Akilles
19:00 Akilles
19:00 Narukerä
13:00 Akilles

Narukerä
Narukerä
Akilles
Narukerä

B LOHKO
108

Paras kolmesta

109 ke 13.02 Hänni, Mikkeli
110 pe 15.02 Kallio tj, Hki
111 su 17.02 Hänni, Mikkeli
112

Kampparit HIFK
18:30 Kampparit
19:00 HIFK
15:00 Kampparit

Paras kolmesta

113 ke 13.02 Viitaniemi, Jkylä
114 pe 15.02 Kämäri, Varkaus
115 su 17.02 Viitaniemi, Jkylä

JPS
19:00 JPS
19:00 WP 35
15:00 JPS

HIFK
Kampparit
HIFK
WP 35
WP 35
JPS
WP 35

Puolivälierät – ja välierät
Puolivälierät pelataan paras kolmesta – periaatteella.
Puolivälieräottelut pelataan keskiviikkona 13.2., perjantaina 15.2. ja mahdollinen kolmas ottelu
sunnuntaina 17.2. Ottelut aloitetaan keskiviikkona paremmin sijoittuneen kotikentällä, perjantaina pelataan
huonommin sijoittuneen kotikentällä ja mahdollinen kolmas ottelu paremmin sijoittuneen kotikentällä
sunnuntaina.
Välierät pelataan paras viidestä – periaatteella.
Välieräottelut pelataan keskiviikkona 20.2., lauantaina 23.2., keskiviikkona 27.2., perjantaina 1.3. ja
mahdollinen viides ottelu sunnuntaina 3.3. 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.

16.2. Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat pelaajat
Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun
päätösvihellyshetkellä merkattuna kokoonpanoon. Kokoonpanoluetteloon ei voi enää lisätä pelaajia
päätösvihellyksen jälkeen, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen.
Rangaistuslyöntikilpailuun voi osallistua jäähyllä ollut pelaaja, mutta ei ottelurangaistuksen saanut pelaaja
(punainen kortti). Maalivahdit eivät saa osallistua.
16.3. Rangaistuslyöntikilpailun aloitus
Erotuomari valitsee maalin, johon rangaistuslyönnit suoritetaan. Tämän jälkeen arvotaan lyöntijärjestys
teikkaamalla: voittava joukkue aloittaa.
Molemmat joukkueet suorittavat ensin kilpailun sääntöjen määräämän määrän 5 rangaistuslyöntejä
vuorotellen eri pelaajien toimesta. Pelaajalla on oikeus toiseen rangaistuslyöntiin vasta sen jälkeen, kun
kaikki pelaajat ovat suorittaneet lyönnin.
Jos toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin mihin toinen joukkue voi yltää, kilpailu lopetetaan,
vaikka kaikkia rangaistuslyöntejä ei ole vielä suoritettu.
16.4. Hyväksytty maali
Rangaistuslyöntikilpailussa maali katsotaan oikein tehdyksi, kun pallo rangaistuslyönnistä menee suoraan tai
maalivahdin tai maalitolppien kautta maaliin ylittäen maalirajan kokonaan. Rangaistuslyönnin suorittajalla ei
ole oikeutta pelata palloa toistamiseen, vaikka pallo kimpoaisi takaisin pelikentälle maalivahdista tai
maalitolpista ylittämättä maalirajaa.
16.5. Tasatilanne 5 lyönnin jälkeen
Kun molemmat joukkueet ovat suorittaneet rangaistuslyöntinsä ja tehneet yhtä monta maalia tai ei yhtään
maalia, jatketaan kilpailua vuoroperiaatteen mukaan, kunnes toinen joukkue on tehnyt yhden maalin
enemmän kuin toinen.
Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli kenttävaraukset mahdollistavat sen ja ottelun
erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät.
Helsingissä 10.2.2019
Suomen Jääpalloliitto
Kristina Koskela
Kilpailupäällikkö

