
3 KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN   

15 § Kilpailut  

Liiton virallisia kilpailuja ovat naisten, miesten, tyttöjen ja poikien sarjat. Liittokokous päättää 

liittohallituksen vuosittain tekemän esityksen pohjalta sarjoista, niiden ottelumääräyksistä, 
osallistumismaksuista ja sarjajärjestelmistä. 
Liiton sarjamuotoisiin kilpailuihin osallistuvia seuroja sitovat liittokokouksen hyväksymät liitteenä 
olevat taloudelliset määräykset.    

16 § Järjestys sarjassa  
 
Joukkueiden järjestys sarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi 

pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja tappiosta nolla pistettä.  

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  

17 § Sarjasta luopumiset ja sulkeminen sarjasta  
 
Bandyliigassa, P21 - ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita. Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-

nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. 
Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen. 
 

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue 
suljetaan sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään. 
 

1. Luovutus 150 € 
2. Luovutus 250 € 
 
Luovutusmaksut koskevat myös nuorten alkuturnauksia. 

 
Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua lopputurnaukseen. Osallistuminen lopputurnaukseen 
vahvistetaan kirjallisesti liittokokouksen määräämään päivään mennessä ja mikäli joukkue sen 

jälkeen luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.  
 
Naiset ja Tytöt (T17) 

Naisten ja tyttöjen sarjoissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan 
sarjasta ja sen kaikki ottelut mitätöidään. Sarjasta suljettu joukkue ei voi osallistua mitaliotteluihin 
tai lopputurnaukseen. 
 

1. Luovutus 150 euroa 
2. Luovutus 250 euroa 
 

Mikäli joukkue luopuu viimeisestä turnauksesta eikä näin ollen myöskään osallistu mahdolliseen 
mitaliotteluun, joukkueelta peritään luovutusmaksujen lisäksi 500 €:n sakko, joka kattaa 
luovutuksesta aiheutuneita kuluja (erotuomari- ja kenttämaksuja). 



18 § Sarjamääräykset ja ottelusiirrot  

Otteluohjelma 
Viralliset ottelut pelataan liiton vahvistamana ajankohtana, liiton vahvistamalla pelipaikalla, sarja- 
tai turnausmuotoisena. 

Sarjajärjestelmät 

Bandyliiga 

Bandyliigan osanotto vahvistetaan 30.6 mennessä.  Liigajoukkueiden pelaajatiedot on toimitettava 

liiton toimistoon 1.10 mennessä ja samalla liigajoukkueiden ilmoitettava seuran 

nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön yhteystiedot  

Bandyliiga pelataan yhdeksän (9) joukkueen kaksinkertaisena sarjana ja sen jälkeen pelataan 

ylempi ja alempi jatkosarja.  Kuusi parasta joukkuetta selviää jatko-otteluihin. Sarja aloitetaan 

20.11.2020. 

Vaihe 1:  Runkosarja (kaksinkertainen) 16 ottelua 

Vaihe 2:  Ylempi jatkosarja (4 runkosarjan parasta), runkosarjassa sijoilla 1–4  

  Yksinkertainen minisarja (3 ottelua), runkosarjan maalit, pisteet voimassa. Kaksi 
 parasta saa kaksi kotiottelua 
 

Alempi jatkosarja (5 runkosarjan huonointa), runkosarjassa sijoilla 5–9 

Yksinkertainen minisarja (4 ottelua), lähtöpisteet (5. 3p, 6. 2p, 7.1p), runkosarjan 

kaikki pisteet, maalit nollataan. 

Jatkosarjojen pelipäivät: keskiviikko 3.2., perjantai 5.2., lauantai 6.2., sunnuntai 7.2., 

keskiviikko 10.2., perjantai 12.2., lauantai 13.2. ja sunnuntai 14.2. mahdollinen 

Vaihe 3: Puolivälierät (pelataan paras kolmesta) runkosarjassa sijoilla 1–4 
A. Ylemmän sarjan 3. – Alemman sarjan 2. 

B. Ylemmän sarjan 4. – Alemman sarjan 1. 
 

Vaihe 4: Välierät (pelataan paras viidestä) 

 Ylemmän sarjan1. – Voittaja ottelusta B 
 Ylemmän sarjan 2. – Voittaja ottelusta A 
 

 Voittajat finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun 

Varakenttäjärjestelmää ei ole, pois lukien etelä-pohjoinen ottelut. 

Paremmuus sarjassa tasapisteissä, noudatetaan edellä olevaa § 16 
Joukkueiden järjestys sarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi 

pistettä, tasapelistä yhden pisteen ja tappiosta nolla pistettä.  

Mikäli tasapisteet niin ylemmässä kaikki ottelut ja alemmassa alemman sarjan kokonaisuus, kun 

lähdetään nollista. 

Puolivälierät pelataan paras kolmesta – periaatteella.  

Puolivälieräottelut pelataan keskiviikkona 17.2., perjantaina 19.2. ja mahdollinen kolmas ottelu   



sunnuntaina 21.2. Ottelut aloitetaan keskiviikkona Ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneen 
kotikentällä, perjantaina pelataan huonommin sijoittuneen kotikentällä ja mahdollinen kolmas ottelu 

paremmin sijoittuneen kotikentällä sunnuntaina.  

Välierät pelataan paras viidestä – periaatteella.  

Välieräottelut pelataan keskiviikkona 24.2., lauantaina 27.2., keskiviikkona 3.3., perjantaina 5.3. ja 
mahdollinen viides ottelu sunnuntaina 7.3. Ottelut aloitetaan keskiviikkona Ylemmässä 
jatkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä, lauantaina pelataan huonommin sijoittuneen 

kotikentällä, keskiviikkona paremmin sijoittuneen kotikentällä, perjantaina huonommin sijoittuneen 

kotikentällä ja mahdollinen viides ottelu paremmin sijoittuneen kotikentällä sunnuntaina.  

Pronssiottelu pelataan Ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä ja mikäli 

molemmat tulevat Alemmasta jatkosarjasta, niin sen voittajan kotikentällä perjantaina 12.3. Mikäli 
Narukerä on pronssiottelussa, pelataan se lauantaina 13.3 klo 17:00 (päällekkäisyys 

jääkiekkoliigan ottelun kanssa) 

Bandyliigan finaali pelataan Ylemmässä jatkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä ja mikäli 
molemmat tulevat Alemmasta jatkosarjasta, niin sen voittajan kotikentällä lauantaina 13.3. Mikäli 
finaali on Lappeenrannassa, se pelataan perjantaina 12.3 klo 19:00 (päällekkäisyys jääkiekkoliigan 

ottelun kanssa) 

Kilpailuvaliokunta voi esittää ja liittohallitus päättää poikkeavista pelipäivistä (+/- 1) puolivälierien, 

välierien ja mitaliotteluiden osalta, syyt pitää olla erittäin painavat.  

Jos kaksi joukkuetta on pudotuspeleissä samalta paikkakunnalta ja otteluajat menisivät 

päällekkäin, kilpailuvaliokunta päättää ottelun pelipäivän.  

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.  

Bandyliigan puolivälierien ja välierien alkamisajat  

Arkipäivinä ottelut alkavat klo 18.30 tai 19.00, lauantaisin ottelut alkavat klo 14.00–18:00 ja 
sunnuntaisin sekä pyhäpäivisin klo 13.00–17:00. Mikäli matkaa on enemmän kuin 300 km 

suuntaan, sunnuntai ottelut aloitetaan klo 13:00. 

Kilpailuvaliokunta voi antaa luvan edellä mainituista poikkeaville alkamisajoille.  

Finaalin ja pronssiottelun pelipaikka  
Finaalin ja pronssiottelun pelipaikoista tekee kilpailuvaliokunta esityksen liittohallitukselle kuultuaan 

runkosarjassa paremmin sijoittunutta joukkuetta. Liittohallitus päättää pelipaikoista viimeistään 7.3.  

Suomen Cup   

Pelataan turnausmuotoisena tapahtumana, paikkakunnat Oulu ja Lappeenranta. Turnaukset 

järjestetään seuraavasti: 

Oulu   30.10.–1.11. 

Lappeenranta 14.–15.11. 



Ilmoittautumisen jälkeen päätetään lopullinen lohkojako. Ennakkomaksu 500 euroa 15.7 

mennessä. Maksua ei palauteta, jos joukkue peruuttaa osallistumisensa.  

Joukkueet jaetaan lohkoon edellisen kauden Bandyliigan sijoitusten mukaan.  

Lohko A Oulu: Akilles, Kampparit, Narukerä, OLS (1, 4, 5, 8)  

Lohko B: Veiterä, JPS, HIFK, WP 35, Botnia (2, 3 ,6, 7,9) 

Turnauspaikkakunnat voivat vaikuttaa joukkueiden sijoittamiseen lohkoissa, tarvittaessa 

vaihdetaan suunnilleen samoilla sijoituksilla olevien joukkueiden lohkoja. 

Peliaika viiden (5) joukkueen lohkossa on 2 x 30 minuuttia, jäähyt 3 ja 6 minuuttia. Ottelut 

aloitetaan lauantaina. 

Neljän joukkueen lohkossa peliaika on 2 x 45 minuuttia, jäähyt 5 ja 10 minuuttia. Ottelut aloitetaan 

perjantaina. 

Turnauksien otteluohjelmat valmiina 15.8 

Loppuottelun peliaika on 2 x 45 minuuttia, jäähyt 5 ja 10 minuuttia, ottelu pelataan keskiviikkona 

6.1.2021. 

Mikäli ottelutilanne finaaliottelussa 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.  

Rangaistuslyöntikilpailu suoritetaan jääpallosääntöjen § 16 mukaan. 

Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli kenttävaraukset mahdollistavat sen ja 

ottelun erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät.  

Edustusoikeus on kaikilla niillä pelaajilla, joiden rekisteröinti -, kirjaamis- ja lisenssimaksu on 

maksettu sekä edustustodistukset toimitettu liiton toimistolle.  

Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy § 16 mukaan.  
 
Rangaistuslyöntikilpailu alkusarjassa (3 suorittajaa/joukkue) suoritetaan ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen.  

Sarjataulukkoon merkitään tasatulos ja pistejako, rangaistuslyöntikilpailun tulos huomioidaan vain 
siinä tapauksessa, että joukkueet päätyvät tasapisteisiin ja lohkon voittajan ja kakkosen 
sarjasijoitukset on saatava selville.  

Suomi-sarja  
Järjestetään Suomi-sarja, sarjamuoto päätetään sen jälkeen, kun osallistuvia seuroja on kuultu.  
Turnausaikataulu ja paikkakunnat vahvistetaan viipymättä sen jälkeen, kun Bandyliigan ja nuorten 

Bandyliigan otteluohjelmat on hyväksytty.  

Turnauksen järjestävä seura perii osanottomaksun osallistuvilta joukkueilta todellisten 
kustannusten mukaisesti (kenttä- ja tuomarikulut). Maksu tulee olla maksettuna ennen turnauksen 
alkua.  



Kilpailuvaliokunta vastaa sarjajärjestelmän toteuttamisesta yhdessä liiton toimiston kanssa.  

Aluesarjat  
Piirit/seurat voivat järjestää alueellisia turnaustapahtumia. Turnaukset pelataan liiton 

alaisena kilpailutoimintana alue- tai maakuntaturnauksena.  
Joukkueet voivat olla harraste-, kaveri- ja työpaikkaryhmiä, Suomi-sarja tai juniorijoukkueita. 
Joukkueiden pelaajilta ei edellytetä pelaajalisenssiä, mutta kaikki pelaajat on luetteloitava erilliselle 
listalle (nimi, syntymäaika ja postiosoite). Joukkueet voivat olla myös naisten joukkueita tai vaikka 

sekajoukkueita.  

Osallistuvat joukkueet maksavat liitolle kausimaksun 20 euroa/joukkue. Mikäli osallistuva seura on 
rekisteröity urheiluseura, heiltä ei peritä kausimaksua vaan liiton harrasteseuran jäsenmaksu 20,-

/vuosi.  

Turnauksen järjestävä taho vastaa sarjan organisoinnista, jäiden varaamisesta, tuomareiden 
hankinnasta sekä kulujen jakamisesta ottelevien joukkueiden kesken.  

 

Naiset 
Naisten SM-sarja pelataan viiden (5) joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Runkosarjan peliaika on 
2 x 45 minuuttia, seurat voivat keskinäisellä sopimukselle pelata 2 x 30 minuuttia, mikäli toinen 

seura näin haluaa. Runkosarjan neljä parasta joukkuetta selviytyy mitalipeleihin. Välierät (1–4,  
2–3) pelataan lauantaina ja sunnuntaina pelataan pronssi- ja loppuottelu. 

 

Naisten lopputurnaus pelataan runkosarjan voittajan kotikentällä. Välierien ja mitaliotteluiden 

peliaika on 2 x 45 minuuttia. 

 

Alkuturnauksien otteluissa on käytettävä vähintään kahta virallista erotuomaria ja 

lopputurnauksessa kolmikkoa.  Kaikissa naisten SM-sarjan otteluissa käytetään reaaliaikaista 

tulospalvelua. 

Tasapisteiden sattuessa joukkueiden keskinäinen paremmuus määräytyy seuraavasti:  

(poikkeus em. § 16) 

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) arpa 

 

Kotiotteluiden järjestelyistä (ml. tuomaripalkkiot, kenttävuokrat ja pelipallot) vastaa järjestävä seura.  

 

Kenttäolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että otteluaikoja joudutaan lyhentämään. Tässä 

tapauksessa ottelun erotuomari/erotuomarit ilmoittavat peliajan. 

 

Naisvaliokunta yhdessä liittohallituksen kanssa tutkii mahdollisuutta televisioida YLE Areenassa 

naisten finaaliottelu. 

 

Jokaisella pelaajalla on oltava SJPL:n kilpailulisenssi. Lisenssi on oltava lunastettuna 29.1.2021 

mennessä, jotta pelaajalla on edustusoikeus lopputurnauksessa. Määräpäivän jälkeen voidaan 

Naisvaliokunnalta anoa oikeutta lunastaa lisenssi ja saada edustusoikeus lopputurnaukseen. 

Poikkeusluvasta peritään kilpailulisenssimaksun lisäksi 20,- euron kirjaamismaksu. 

 

 

 



Poikamaalivahti 

Naisten sarjassa saa käyttää 13- vuotiasta tai nuorempaa poikamaalivahtia. 

 

Suositellaan, että jokainen naisjääpallojoukkue järjestää tyttöjääpallopäivän.  

 

Nuorten Bandyliiga P21 (2000–2003)  

Nuorten Bandyliiga pelataan valtakunnallisena sarjana, nuorisovaliokunta päättää kilpailumuodon 

ilmoittautumisen jälkeen.  Tavoitteena on, että runkosarjassa pelataan vähintään 12 ottelua.  

Runkosarjan jälkeen pelataan välierät sarjan 1–4 ja 2–3, otteluiden voittajat selviytyvät 

loppuotteluun ja häviäjät pronssiotteluun 

Loppu- ja pronssiottelut pelataan runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä.  

P21 mitaliotteluiden järjestäjä sekä välierien kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Nuorisovaliokunta päättää P21 mitaliotteluiden pelaamisjärjestyksen sekä alkamisajat kuultuaan 

järjestäjää. P21 välierät ja mitaliotteluiden pelipäivät päätetään myöhemmin. 

P21- nuorissa kaudella Nuorisovaliokunnalla on oikeus harkita ja myöntää yli-ikäisyyslupa vuoden 

yli-ikäiselle (1999 syntyneelle). Yli-ikäisiä pelaajia voi olla kokoonpanossa samanaikaisesti 

enintään kaksi (2). P21- sarjan Y-pelaajilla on osallistumisoikeus myös välierä- ja mitaliotteluissa. 

Y-lupien myöntämisperusteita tullaan tarkentamaan. 

Mikäli yli-ikäiseksi hyväksytty pelaaja kuitenkin pelaa yhdeksän (9) Bandyliigan jääpallo-ottelua, 

menettää hän oikeutensa pelata yli-ikäisenä.  Tämä ei kuitenkaan vaikuta pelaajan oikeuteen 

edustaa oman ikäluokkansa joukkuetta. 

Naispelaajien määrää ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin, ottelun kokoonpanoon voidaan nimetä 

rajaton määrä naispelaajia, näillä pelaajilla on oikeus osallistua välierä- ja mitaliotteluihin. 

Arki-otteluiden alkamisaika 17:00-20:00, seurat voivat keskenään sopia muista ajoista. 

P17- nuoret (2004–2005)  

P17 sarja pelataan valtakunnallisena sarjana, nuorisovaliokunta päättää kilpailumuodon 

ilmoittautumisen jälkeen. Tavoitteena on, että runkosarjassa pelataan vähintään 12 ottelua 

Runkosarjan ykkönen ja kakkonen selviytyvät suoraan välieriin. Sarjan 3-6 ja sarjan 4-5 pelaavat 

puolivälieräottelut, otteluiden voittajat selviytyvät välieriin. 

Puolivälierät pelataan paras kolmesta, ottelut aloitetaan paremmin sijoittuneen kotikentällä. Mikäli 

ottelu on tasan varsinaisen peliajan jälkeen, pelataan jatkoaika ja mahdollinen 

rangaistuslyöntikilpailu liiton kilpailumääräysten mukaan. 

Puolivälieräotteluissa kotijoukkue vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Sarjan ykkönen saa vastaansa puolivälieräotteluista runkosarjassa huonoiten sijoittuneen 

joukkueen ja kakkonen jäljelle jääneen joukkueen. 

Välierät ja mitaliottelut pelataan sarjan voittajan kotikentällä. Välierät pelataan lauantaina ja 

mitaliottelut sunnuntaina. Turnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista   

Mitaliotteluista (välierät) voidaan periä 200 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu 

sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. 

Puolivälierät, välierät ja mitaliottelut pelataan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 



Nuorisovaliokunta päättää P17 välierien- ja mitaliotteluiden pelaamisjärjestyksen sekä alkamisajat 

kuultuaan järjestäjää. 

P17 – ikäluokassa sallitaan kolme (3) vuoden yli-ikäistä pelaajaa. Kokoonpanossa voi olla 

kerrallaan kaikki kolme pelaajaa. P17 sarjan Y-ikäiset pelaajat saavat pelata puolivälierä-, välierä- 

ja mitaliotteluissa. 

Yli-ikäisyyssäännön tarkoituksena on pitää lajin parissa sellaisia, jotka eivät omien taitojen ja 

fyysisten ominaisuuksien takia voi pelata omassa ikäluokassaan, vaan heidän tulee kehittyä 

tasoistensa kanssa. 

Luvan anomisessa on tärkeä muistaa, että ei haeta etua joukkueelle, vaan pelimahdollisuus 

nuorelle pelaajalle.  

Yksittäistapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue voi tarvita useamman yli-ikäisen pelaajan 

pystyäkseen jatkamaan toimintaansa – nämä ovat poikkeustapauksia ja Nuorisovaliokunta 

käsittelee tällaiset anomukset ja heillä on myös oikeus myöntää luvat. Y-lupien 

myöntämisperusteita tullaan tarkentamaan. 

Yli-ikäiset pelaajat on ehdottomasti merkittävä ottelupöytäkirjassa Y-kirjaimella. Seurat valvovat 

itse, että pelaajat on merkitty ottelupöytäkirjaan.  

Naispelaajien määrää ei rinnasteta Y-ikäisiin poikapelaajiin, ottelun kokoonpanoon voidaan nimetä 

rajaton määrä naispelaajia, näillä pelaajilla on oikeus osallistua välierä- ja mitaliotteluihin. 

Arki-otteluiden alkamisaika 17:00-20:00, seurat voivat keskenään sopia muista ajoista. 

P21- ja P17 välierä- ja mitaliotteluissa on oltava vähintään yksi liigatason tuomari ja kaksi muuta 

virallista erotuomaria. 

P15-nuoret (2006–2007) 

• Pelataan kahdessa tason mukaisessa lohkossa valtakunnallinen sarja (Ylempi ja Alempi)  

• Joukkueet ilmoittautuvat P15 sarjaan ja Nuorisovaliokunta tekee esityksen lohkojaosta 
kuultuaan joukkueita. 

• Sarjaotteluita voidaan pelata 5 joukkueen turnauksina, viisi (5) ottelua päivä/ kaksi (2) 
ottelua/ joukkue.  

• Nuorisovaliokunta päättää Ylemmän ja Alemman sarjan lohkojaon. 

Nuorisovaliokunta valtuutetaan päättämään sarjajärjestelmä, mikäli esitetty ei toteudu. 

Nuorisovaliokunta vahvistaa Ylemmän ja Alemman lopputurnauksen lohkojaon ja otteluohjelman.  

Järjestetään ylempi ja alempi lopputurnaus (tai yksi lopputurnaus, mikäli joukkuemäärä on 

vähäinen). 

Ylemmässä lopputurnauksessa voidaan periä 400 euron ja Alemmassa lopputurnauksessa 300 

euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja 

kenttäkulut. SM-alku- ja lopputurnausten järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista.  

(Ylemmässä lopputurnauksessa kaikissa otteluissa on käytettävä kolmea virallista erotuomaria.) 

P13-nuoret (2008–2009) 

• Pelataan kahdessa maantieteellisesti muodostetussa lohkossa.  

• Joukkueet ilmoittautuvat P13 sarjaan ja Nuorisovaliokunta tekee esityksen lohkojaosta 
kuultuaan joukkueita. 



• Sarjaotteluita voidaan pelata 5 joukkueen turnauksina, viisi (5) ottelua päivä/ kaksi (2) 
ottelua/ joukkue.  

 
Varataan keskelle kautta yksi vapaa viikonloppu P13 joukkueiden keskenään sopimiin 
harjoitusotteluihin, ko. otteluita ei huomioida joukkueiden pisteisiin. 

P13- nuorissa pelataan Ylempi ja Alempi lopputurnaus. Ylemmän lopputurnauksen joukkuemäärän 
päättää Nuorisovaliokunta ilmoittautumisen jälkeen. Alemmassa lopputurnauksessa on oltava 
vähintään neljä joukkuetta. Lopputurnaukset järjestetään samanaikaisesti. 

Nuorisovaliokunta päättää Ylemmän ja Alemman lopputurnauksen lohkojaon ja otteluohjelman.  

SM-lopputurnauksista (Ylempi ja Alempi lopputurnaus) voidaan periä 300 euron kustannus 

osallistuvilta joukkueilta maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut. SM- 

lopputurnausten järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

SM-turnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Alkulohkoissa saman seuran 1- ja 2-joukkueiden keskinäiset ottelut suositellaan pelattavaksi 

kierroksen ensimmäisenä otteluna, jos se vain on mahdollista. 

P11-nuoret (2010 ja nuoremmat) 

P11-nuorten SM pelataan osaturnauksina. P11 SM-kisaan ilmoittautuneet joukkueet, voivat 

vapaasti osallistua mihin tahansa P11-nuorten osaturnaukseen. Tytöt 11- vuotiaiden joukkueilla on 

osallistumisoikeus P11 osaturnauksiin. 

Turnausjärjestäjien on kirjallisesti ilmoitettava turnausajankohdat liiton toimistolle ja niistä laaditaan 

turnauskalenteri, joka on nähtävissä liiton nettisivulla. Maantieteellisesti samalla alueella ei voida 

järjestää turnauksia samanaikaisesti. 

Vuoden 2020 turnaukset ilmoitetaan 15.10.2020 mennessä ja vuoden 2021 turnaukset viimeistään 

15.12.2020. 

P11-nuorten Ylempi ja Alempi lopputurnaus on avoin kaikille vähintään neljään osaturnaukseen 

osallistuneelle joukkueelle, joukkueet sijoitetaan Ylempään ja Alempaan lopputurnaukseen 

osaturnausmenestyksen mukaisesti. 

Ylempään lopputurnaukseen selviytyy 8–12 joukkuetta ja loput Alempaan lopputurnaukseen. 

Yksi osaturnauksista voidaan korvata kansainvälisellä turnauksella. Piirisarjat lasketaan yhdeksi 

osaturnaukseksi. Nuorisovaliokunta voi myöntää painavista syistä osallistumisoikeuden 

lopputurnaukseen, vaikka joukkue ei olisi osallistunut neljään osaturnaukseen. Osaturnaus on 

virallinen, kun siihen osallistuu vähintään neljä joukkuetta.   

P11- osaturnauksista voidaan periä 150 euron kustannus osallistuvilta joukkueilta, maksu sisältää 

erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.  

P11 Ylemmästä ja Alemmasta lopputurnauksista voidaan periä 300 euron kustannus osallistuvilta 

joukkueilta, maksu sisältää erotuomaripalkkiot, ottelupallot ja kenttäkulut.  

SM-turnauksen ja osaturnauksen järjestäjä vastaa erotuomari- ja kenttäkuluista. 

Seurat voivat osallistua kauden osaturnauksiin useammalla joukkueella, mutta voivat myös 

lopputurnausta varten yhdistää ikäluokkansa joukkueet yhdeksi.  

P11 ikäluokassa (ja nuoremmissa) annetaan kulmalyönti normaalisti.  



P10- ja nuoremmat voivat päivittää Jääpallokoululisenssin P11-lisenssiin ja saada esim. oikeuden 

pelata P11- lopputurnauksessa. Kuitenkin niin, että Jääpallokoululisenssi on oltava ostettu 

31.1.2021 mennessä. 

P11- nuorten Ylempi ja Alempi lopputurnaus on avoin kaikille osaturnauksiin osallistuneille 

joukkueille menestyksen mukaan. 

P11- nuorten sarjassa saa pelata kaksi (2) vuotta yli-ikäiset tytöt (P11 tytöt 2008 syntyneet), näitä 

pelaajia ei lasketa yli-ikäisyyskiintiöihin ja näillä pelaajilla on edustusoikeus myös 

lopputurnauksessa. 

Suositellaan, että P11 osaturnauksia viedään uusille tekojääratapaikkakunnille (Kuopio, Tampere, 

Turku). Turnausvastuun näillä paikkakunnilla ottaisi se seura joka maantieteellisesti sijaitsee 

lähimpänä kaupunkia.  

Ottelusiirrot 

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun, mikäli joukkueen pelaaja on liiton 

edustustehtävissä. Aikuisten maajoukkueen edustustehtävien takia siirretään vain liiton aikuisten 
sarjojen otteluita ja juniorimaajoukkueen edustustehtävien johdosta siirretään vain liiton 
juniorisarjojen otteluita, joihin kyseinen pelaaja ikänsä puolesta kuuluu.  
 

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun myös muusta erityisestä syystä, 
jolloin ottelusiirtoa hakenut seura vastaa kaikista siirretyn ottelun kuluista.  
 

Ottelusiirtoa haetaan liitolta kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen vahvistettua ottelupäivää, 
kuitenkin viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon otteluajankohdasta tai 
seikasta, jonka perusteella siirtoa voidaan hakea. Hakemuksessa on oltava tarkat perustelut 

ottelun siirrolle ja siihen on liitettävä vastustajaseuran lausunto asiasta tai selvitys siitä, miksi 
lausuntoa ei ole hankittu. 
 
Seurat voivat hakea yhdessä ottelusiirtoa viimeistään 3 päivää ennen keskinäistä otteluaan. Liitto 

hyväksyy joukkueiden yhdessä tekemän hakemuksen ottelusiirrosta, mikäli syitä hakemuksen 
hylkäämiselle ei ole. 
 

Hakemuksesta on maksettava 30 euron kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite 
hakemuksen liitteeksi.  
 

OT: Ottelun siirron syyksi ei tule hyväksyä esimerkiksi sitä, että samassa kaupungissa toinen suuri 
yleisötapahtuma samaan aikaan. 
 

Sääolosuhteista johtuva ottelun peruuttaminen 

Kun on odotettavissa, että ottelua ei voida pelata sääolosuhteitten takia ohjelman mukaisesti, on 
järjestävän seuran ilmoitettava tästä liiton toimistolle viimeistään edellisenä päivänä. Tällöin 
bandyliiga-/nuorisovaliokunta voi määrätä ottelun pelattavaksi toisella kentällä. 

Jos pelikelpoista kenttää ei määrättynä ottelupäivänä ole paikkakunnalla, on siitä heti ilmoitettava 
vierailevalle joukkueelle, kuitenkin viimeistään 1 vrk ennen matkustavan joukkueen lähtöaikaa.  
Mikäli ottelu ajankohdan sää on ottelun toteutumisen kannalta vaikeasti ennakoitavissa, on 

kotijoukkueen annettava ”varoitus” viimeistään 12 tuntia ennen vierailevan joukkueen ilmoittamaa 
lähtöaikaa. Säätilanteen kehittymistä seurataan ja järjestävä seura ilmoittaa lopullisen päätöksen 
viimeistään 4 tuntia ennen vierailevan joukkueen lähtöä. Mikäli toisin menetellään, joutuu näitä 
määräyksiä rikkonut seura korvaamaan matkakustannukset. 

Jos pelipaikkakunnalla on pelipäivänä vaikeat sääolosuhteet, voidaan ottelu peruuttaa molempien 
joukkueiden ja erotuomareiden yhteisellä päätöksellä. Ottelu voidaan myös pelata kolmena tai 
neljänä saman pituisena jaksona.  



Ottelupaikalla ottelun erotuomareiksi määrätyt ratkaisevat lopullisesti ottelun pelaamisen.  
Liitto ei vastaa peruuttamisesta aiheutuneista kuluista ja vahingoista. 
 

19 § Pelikentät ja paitsiosääntö 

Miesten, naisten, T17-, P21-, P17- ja P15 nuorissa pelikenttä on suorakaiteen muotoinen, kentän 
pituus vähintään 100 metriä ja enintään 110 metriä ja leveys vähintään 60 metriä ja enintään 65 

metriä. 

T17, P13 nuorilla kentän pituus on 80–85 m ja leveys 50–55 m ja kenttään merkityt pisteet kuten 
täysimittaisella kentällä.  

T13-, T11- ja P11 nuorilla kentän pituus on 65 m ja leveys 40 m, kenttään merkityt pisteet; 
rangaistusalue 12 m:n säde, rangaistuslyönti piste 8 m päässä päätyrajasta.  Maalin korkeus 170 cm 

ja leveys 250 cm).  Pelaajien lukumäärää kokoonpanossa ei rajoiteta. Viralliseen ja sähköiseen 
ottelupöytäkirjaan mahtuu 20 nimeä.  

Liiton luvalla ottelu voidaan pelata pelisäännöissä mainituista mitoista poikkeavalla kentällä.  

Kaikissa liiton sarjoissa noudatetaan paitsiosääntöä. Alueellisia sarjoja voidaan pelata ilman 
paitsiosääntöä, 

 

20 § Bandyliiga- ja Suomen Cup finaalin ym. otteluiden televisiointi ja 
kuvaaminen 
 

Bandyliigan ja Suomen Cup finaalissa hyväksytty kenttä tulee olla maalattu valkoiseksi. Valon 
tehokkuus tulee olla vähintään 500 luxia, väri valkoinen ja valaistus sijaita pylväissä, jotka ovat 
vähintään 12 metrin korkeudessa. Valot pitää suunnata siten, että jäästä tulevia heijastuksia 

vältetään. TV- ottelussa pyritään käyttämään kaksi kameraa kentän sivussa ja yksi maalivahdin 
takana.     
Nuorten kansainvälisten otteluiden (MM ja PM) ja muiden otteluiden televisioinnissa ja 

kuvaamisessa pyritään noudattamaan edellä mainittuja ohjeita. 
Ohjeita otteluiden televisioinnista ja kuvaamisesta jääpallohallissa annetaan erikseen.  

21 § Vastuujoukkue  

Liitto nimeää kuhunkin turnaukseen vastuujoukkueen. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue toimii 

vastuujoukkueena. 
Vastuujoukkue huolehtii pelivuorojen ja pelikentän varusteiden, eli maalien, laitojen, kulmalippujen, 
vaihtoaitioiden sekä pelipallojen järjestämisestä. 

 

 
 


