BANDYLIIGAN OHJEITA JA SARJAMÄÄRÄYKSIÄ KORONAN VARALLE
Hyväksytty liittohallituksessa 18.11.2020.

Sarjakauden lähestyessä Suomen Jääpalloliiton liittohallitus on linjannut, kuinka
mahdolliset koronavirustartunnat tai koronavirukseen liittyvät rajoitukset vaikuttavat
Bandyliigan sarjatoimintaan.
Linjauksen tarkoitus on vähentää kilpailutoiminnan riskiä levittää COVID-19-tartuntoja ja
luoda pohjaa jääpallokauden riidattomaan läpiviemiseen.
Kaiken lähtökohtana on toimintaan osallistuvien terveys. Noudata valtioneuvoston,
aluehallintovirastojen (AVI) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia.
Joukkueiden pelaajistossa tai taustaryhmissä ilmenevät koronavirustartunnat tai
viranomaisten pandemian hallintaan tähtäävät uudet päätökset tai toimintaohjeet
aiheuttavat mahdollisesti ottelusiirtoja ja pahimmassa tapauksessa keskeytyksiä.
Karanteeni
Toimivaltainen tartuntatautiviranomainen määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt tai
antaa vahvan suosituksen joukkueen siirtämiseksi omaehtoiseen karanteeniin.
Tartunnoista ilmoittaminen
Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten
ohjeistuksia. Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen. Koronatapauksen kohdalla
viestintä suositellaan keskitettäväksi seuran nimetylle vastuuhenkilölle. Nimetyn
vastuuhenkilön tulee informoida Suomen Jääpalloliittoa todetusta tautitapauksesta
(tobias.karlsson(at)finbandy.fi).
Alueellinen kokoontumisrajoitus tai matkustusrajoitussuositus
Mikäli joukkue/seura ei voi pelata otteluitaan kokoontumisrajoitusten vuoksi tai
kunnan/kaupungin tartuntatautiviranomainen suosittaa ettei kunnasta/kaupungista
matkusteta muualle Suomeen, noudatetaan alempana olevia säädöksiä.
Eristäminen
Mikäli joku osa maasta on eristetty eikä ko. alueen joukkueita voida sen vuoksi kohdata,
pyritään sillä aikaa pelaamaan alueen sisäisiä otteluita.
Kauden keskeytyminen
Mikäli kausi keskeytyy, siirtyvät sarjan pelaamattomat ottelut keskeytyksen jälkeiseen
aikaan, mikäli keskeytys on riittävän lyhyt. Keskeytyksen aikaisille otteluille etsitään uudet
peliajat.
Sarjasta luopumiset
- Mikäli seura joutuu luopumaan sarjapaikastaan ilmoittautumisen jälkeen ja syynä on
koronan vaikutukset, ei luopumissakkoa peritä.
- Mikäli joukkue joutuu kesken sarjakauden luopumaan koronaviruksen aiheuttamista
syistä (talous, pelaajien jääminen harrastuksesta pois) sarjapaikasta, ei luopumissakkoa

peritä.
Erotuomarit ja toimitsijat
- Mikäli erotuomari estyy koronaviruksen vuoksi viime hetkellä toimimasta tehtävässään
eikä sijaista ehditä saada, pelataan ko. ottelu vähemmällä erotuomarimäärällä kuitenkin
niin, että yhdellä tuomarilla pelataan vain P13 ja nuorempien sarjoissa.
- Mikäli otteluun ei saada vaadittua virallisten toimitsijoiden määrää, on kotijoukkue
velvollinen hoitamaan puuttuvat tehtävät vapaaehtoisvoimin.
Pelikiellot
Pelikiellot kärsitään normaalisti. Mikäli joukkue, jossa pelaajan pitäisi kärsiä pelikielto, on
karanteenin takia estynyt pelaamaan ja otteluita siirretään, siirtyy pelikielto vastaavasti sillä
erotuksella, että jos kyseinen pelaaja ei itse ole karanteenissa ja pystyisi pelaamaan, hän
voi pelata omassa seurassaan ikänsä puolesta edustuskelpoisesti muussa joukkueessa
sillä aikaa, kunnes alkuperäinen joukkue jatkaa otteluita ja pelikiellon kärsiminen alkaa.
Suomen Jääpalloliiton liittohallitus voi ylläolevasta riippumatta tilanteen niin vaatiessa
tehdä myös näistä säädöksistä poikkeavia päätöksiä.
SARJAKOHTAISIA OHJEITA
Bandyliiga
Bandyliiga pelataan 9 joukkueen sarjana. Aluksi pelataan kaksinkertainen runkosarja,
jonka päätteeksi jakaannutaan Ylempään sarjaan (runkosarjassa sijoille 1.–4. sijoittuneet
joukkueet) ja Alempaan sarjaan (runkosarjassa sijoille 5.–9. sijoittuneet joukkueet), joissa
pelataan yksinkertainen sarja. Ylempi jatkosarja pelataan jatkumona runkosarjalle, jolloin
runkosarjassa saadut pisteet ja maalit seuraavat mukana sellaisenaan jatkosarjoihin ilman
muutoksia.
Alemmassa sarjassa sijoille 5.–7. sijoittuneet joukkueet saavat lähtöpisteitä sarjaan 5. 3 p,
6. 2 p. ja 7. 1 p. ja runkosarjassa saadut pisteet ja maalit nollataan.
Poikkeukset kilpailuun koronaepidemian varalle:
Kilpailun keskeytys
1.Kilpailujärjestäjän toimesta
Suomen Jääpalloliiton liittohallituksella on oikeus päättää mahdollisista kilpailutoiminnan
muutoksista. Mikäli päädytään siihen, että kilpailua ei ole mahdollista viedä loppuun
suunnitellusti jatkokilpailuineen, pyritään kilpailu kuitenkin saamaan päätökseen loppuun
pelatun runkosarjan puitteissa (kaikki joukkueet pelanneet 16 peliä).
Tarvittaessa runkosarjan suunniteltua päätösajankohtaa voidaan venyttää myöhempään
ajankohtaan, jotta runkosarja saadaan pelattua kokonaisuudessaan, kun samalla
Ylemmän ja Alemman sarjan pelaamisesta on luovuttu.
Mikäli Ylemmän ja Alemman sarjan pelaaminen on aloitettu, ja kilpailu joudutaan sittenkin
keskeyttämään, kilpailujärjestäjän arvioidessa, siirrettävien pelien määrän mahdottomaksi

pelata 14.3. mennessä, käytetään sarjasijoituksen määrittelyssä viimeisimmän pelatun
täyden kierroksen sarjataulukkoa.
Mikäli todetaan, että Ylempää ja Alempaa sarjaa ei saada pelattua loppuun, liittohallitus
voi päättää sarjan keskeyttämisestä ja mahdollisten jatko-otteluiden pelaamisesta aiemmin
ilmoitetusta poikkeavalla tavalla.
Mikäli tilanne vaatii, Suomen Mestaruus ratkaistaan runkosarjamenestyksen perusteella.
Tämä edellyttää, että runkosarja on pelattu kokonaisuudessaan.
Ottelusiirrot
Mahdollisesti koronanepidemian vuoksi pelaamatta jääville jääpallo-otteluille, pyritään
löytämään uusi pelipäivä. Siirtoa hakevan joukkueen on 24 tunnin sisällä neuvoteltava uusi
peliaika vastustajan kanssa. Mikäli seurat eivät pääse keskenään sopimukseen
kilpailuvaliokunta määrää uuden pelipäivän.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, näiden otteluiden osalta ei tuomita tällä kaudella
luovutusvoittoja tai -häviöitä. Tässä tilanteessa ottelu voi jäädä pelaamatta, eikä sitä
huomioida sarjataulukossa.
Ottelusiirroissa jokainen joukkue vastaa omista kuluistaan.
2.Viranomaispäätökseen perustuen
Mikäli kilpailu keskeytetään viranomaispäätöksellä, kilpailutoiminnan määrittelyssä
toimitaan samoin, kuten edellä on mainittu kilpailun keskeytyessä kilpailujärjestäjän
toimesta sekä runkosarjan aikana, että Ylemmän ja Alemman sarjan mahdollisesti
käynnistyttyä tai pudotuspelien aikana.

