SPT-SALIBANDYN KILPAILUMÄÄRÄYKSET
1§

Nämä säännöt on muunneltu Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailusäännöistä. Näitä sääntöjä sovelletaan Sähköpyörätuolisalibandyn SMsarjassa ja Finlandia-sarjassa ajalla 1.9.2018- 31.5.2019

2§

Kilpailutoiminnassa noudatetaan näitä kilpailusääntöjä ja oheisia sähköpyörätuolisalibandyn pelisääntöjä. Epäselvissä tapauksissa sarjan
kurinpitoelin (Mika Borg (Finlandia-sarja), Kennet Ketola (SM-sarja), Riina-Kaisa Ojala ja Kaj Smulter, Eeva Welling) ratkaisee asian. Jos Kaj
Smulter on ollut kyseisessä tapauksessa tuomarina, hän jäävä itsensä ja tilalle tulee toinen tuomareiden edustaja, joka ei ole jäävi.

3§

Jokainen joukkue vastaa pelaajiensa ja toimihenkilöidensä toiminnasta (mm. lisenssin maksaminen, käyttäytyminen turnauksissa) sekä
tiedon kulusta joukkueen sisällä (SSBL toimittaa materiaalia joukkueen yhteyshenkilölle, joka on velvollinen tiedottamaan asioista
joukkueelle).

4§

Sarjajärjestelmä: SM-sarjassa neljä joukkuetta: nelinkertainen sarja, pronssiottelu ja finaali. SM-sarjassa viisi joukkuetta: kolminkertainen
sarja, välierät, finaali- ja pronssiottelu. Kuusi joukkuetta mukana SM-sarjassa: kolminkertainen sarja, välierät, finaali- ja pronssiottelu, 5.j a
6.pelaavat sijoitusottelun. Seitsemän joukkuetta tai enemmän, kymmeneen joukkueeseen saakka mukana SM-sarjassa: kaksinkertainen
sarja, pudotuspelit kuudelle parhaalle (puolivälierät 3. vs. 6., 4. vs. 5., välierät, finaali- ja pronssiottelu)
Kolme joukkuetta Finlandia-sarjassa: nelinkertainen sarja ja finaali. Neljä joukkuetta tai enemmän: samanlainen sarjajärjestelmä kuin SMsarjassa.
Turnausaikataulu ja otteluohjelma toimitetaan joukkueen toimihenkilölle viimeistään kuukautta ennen ensimmäistä turnausta.
Turnausaikatauluun ja otteluohjelmaan ei tehdä muutoksia kuin erittäin painavasta syystä. Yksi muutos saattaa koskea montaa kymmentä
ihmistä. Muutoksia pyritään välttämään viimeiseen saakka.

5§

Järjestys sarjassa. Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi, tasapelistä yhden ja
tappiosta nolla pistettä.
Runkosarjan päättyessä tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä:
1)
keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
2)
keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa)
3)
keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
4)
koko sarjan maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
5)
koko sarjassa tehdyt maalit
6)
uusintaottelu, kuitenkin vain, mikäli kyseessä on nousu, putoaminen, karsinnat tai mitalisijat
7)
arpa.
Pudotuspeleissä ottelut pelataan ratkaisuun asti pelisäännöissä esitetyllä tavalla: tarvittaessa jatkoaika ja sen jälkeen mahdollinen
rangaistulaukauskilpailu.

6§

Mitalit. SM-sarjan ja Finlandia-sarjan kolme parasta joukkuetta saavat kukin 15 kpl mitaleita. Jos joukkueita on mukana vain kolme, palkitaan
finalistit.

7§

Luovutukset ja sulkeminen sarjasta. Joukkueen luovuttaessa ottelun vastustaja katsotaan voittajaksi tuloksella 5 - 0 tai sellaisella
kurinpitoelimen määräämällä tuloksella, josta luovuttanut joukkue ei hyödy. Luovuttaneen joukkueen on tehtävä kirjallinen selvitys
poisjäännistään. Kurinpitoelin päättää rangaistusmenettelystä.
Enemmän kuin yhden ottelun luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta, jollei kurinpitoelin toisin määrää. Joukkueen, joka suljetaan tai luopuu
sarjasta, pelaamat ottelut mitätöidään. Mikäli luopuminen tai sulkeminen tapahtuu kolmen viimeisen sarjakierroksen aikana, jäävät tulokset
kuitenkin voimaan.
Poisjäänti ilman painavaa syytä on ennen kaikkea epäreilua muita joukkueita kohtaan!

8§

Turnauksen järjestäminen. Turnauksissa vastuujoukkue vastaa ottelujärjestelyistä. Järjestävän joukkueen on:
1)
toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta, sen sijainnista ja kulkuyhteyksistä sinne
2)
järjestettävä se, että pelipaikalla on kaukalo ja maalit
3)
järjestettävä kaukalon pystytys ja purkaminen
4)
järjestettävä pelisääntöjen mukaiset kenttämerkinnät
5)
huolehdittava, että pelaajilla on esteetön pääsy vaihtoalueelle
6)
pidettävä näkyvästi esillä otteluaikataulu, ottelutulokset ja sarjatilanne ym.
7)
järjestettävä otteluihin toimitsijat
8)
järjestettävä toimitsijoille pöytä ja tuolit
9)
varattava toimitsijoiden käyttöön pelisääntöjen kohdassa C.6.2 mainitut välineet ja sääntökirja sekä varmistettava välineiden
riittävyys koko turnauksen ajan
10)
varattava otteluun tai turnaukseen riittävästi pelipalloja
11)
huolehdittava järjestyksen säilymisestä pelipaikalla

9§

Toimitsijat. Vastuujoukkueen on nimettävä kuhunkin otteluun kaksi pätevää 15 vuotta täyttänyttä toimitsijaa.

1

10§

Pelaajaluettelo. Joukkueen on annettava toimitsijoille pelaajaluettelo viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa. Pelaajaluetteloon
on merkittävä:
1) joukkueen koko nimi ja siitä käytetty lyhenne
2) yhdyshenkilön nimi ja puhelinnumero
3) toimihenkilöt ja näiden tehtävät
4) allekkain numerojärjestyksessä kunkin pelaajan nimi ja syntymäaika
5) kuka pelaajista on kapteeni

11§

Ottelupöytäkirja. Virallisissa otteluissa on täytettävä ottelupöytäkirja liiton lomakkeelle neljänä kappaleena. Pöytäkirja on täytettävä tiedossa
olevilta osiltaan myös luovutetuista otteluista.
Kumpikin joukkue saa yhden kappaleen (kaksi päällimmäistä) ja loput kaksi vastuujoukkueen on lähetettävä liittoon ensimmäisenä ottelun
jälkeisenä arkipäivänä.
Toimitsijoiden on merkittävä pöytäkirjaan:
1) ottelu, sarjataso ja pelipaikka
2) joukkueiden kenttäpelaajat, kapteenit ja toimihenkilöt
3) toimitsijat ja erotuomarit
4) maalit, maalintekijät ja syöttäjät
5) mitkä maaleista on tehty yli- ja mitkä alivoimalla
6) aikalisät
7) kunkin pelaajan maalit ja syötöt yhteenlaskettuina
8) erätulokset, ottelun lopputulos ja voittaja
Pelaajan, joka on merkitty pöytäkirjaan, katsotaan osallistuneen otteluun. Pöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja ei saa pelata. Ennen ottelua
joukkueen kapteenin on tarkastettava, että pelaajat on merkitty oikein ja hyväksyttävä pöytäkirjan pelaajaluettelo allekirjoituksellaan.
Ottelun jälkeen kapteeneiden on tarkastettava pöytäkirja ja vahvistettava se allekirjoituksellaan. Erotuomarit tarkastavat ja vahvistavat
allekirjoituksellaan pöytäkirjan viimeisinä.

12§

Vastuuhenkilö. Joukkueella on oltava paikalla ottelussa 18 vuotta täyttänyt pöytäkirjaan merkitty toimihenkilö.

13§

Ottelun keskeyttäminen. Erotuomarilla on oikeus keskeyttää ottelu, jos ottelun sääntöjen mukaiselle jatkamiselle ei hänen mielestään ole
edellytyksiä. Tällöin tulokseksi tulee kurinpitoelimen harkinnan mukaan joko keskeytyshetkellä vallinnut tilanne tai muu kurinpitoelimen
määräämä tulos. Kurinpitoelin voi myös tarvittaessa määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.

14§

Hyväksytyt pelaajat. Spt-salibandyn SM-sarjaan ja Finlandia-sarjaan ovat oikeutettuja osallistumaan arkielämässään vammansa vuoksi
liikkumisen apuvälinettä käyttävät henkilöt ja ne jotka ovat kansainvälisen luokittelun mukaan oikeutettuja pelaamaan lajia.

15§
Pelaajien liikkuminen sarjojen välillä. Pelaajat saavat pelata sekä SM-sarjassa, että Finlandia-sarjassa yhdessä joukkueessa, paitsi pelaajat,
jotka ovat pelanneet virallisessa maajoukkue ottelussa. Nämä pelaajat saavat pelata joko SM-sarjassa tai Finlandia-sarjassa yhdessä joukkueessa.
Virallinen maajoukkue ottelu tarkoittaa MM-, tai EM-kisoja sekä maajoukkueella pelattavia kutsu turnauksia. Yksittäiset ystävyys ottelut ei
kuulu tähän listaan.
16§

Pelioikeus. Pelaajalla on pelioikeus, kun:
1)
hänet on merkitty ottelupöytäkirjan pelaajaluetteloon
2)
hän kykenee pelitapahtuman yhteydessä kurinpitoelimen edustajan pyynnöstä esittämään voimassaolevan pelaajalisenssin (sekä
todistamaan henkilöllisyytensä).

17§

Rikkomukset. Kurinpitoelin voi määrätä rangaistuksen sille, joka:
1)
rikkoo IFF:n, liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä tai päätöksiä
2)
tahallaan harhauttaa tai yrittää harhauttaa IFF:n tai liiton hallitusta tai niiden asettamia toimielimiä
3)
kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen päätösten johdosta tai muuten käyttäytyy väkivaltaisesti tai muuten
epäurheilijamaisesti
4)
syyllistyy huumaavien tai doping-aineiden käyttöön tai kieltäytyy niitä koskevasta testauksesta
5)
pelaa ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien.

18§

Rangaistukset. Jäsenyydestä erottamisesta säädetään SSBL:n toimintasääntöjen 5§:ssä. Muita rangaistuslajeja ovat:
1) varoitus
2) sakko
3) kilpailu- tai toimitsijakielto määräajaksi
4) erotuomarin laiminlyöntimaksu
5) ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
6) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun maalein 0-5 tai liiton määräämällä tuloksella, josta rikkonut joukkue ei hyödy
7) joukkueen sulkeminen kilpailusta

19§

Vastalause. Kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksesta tai muista otteluun liittyvistä erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause.
Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan spt-salibandyn kurinpitoelimelle. Vastalause ottelussa
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tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille viiden minuutin kuluttua ottelun päätösvihellyksestä.
Vastalauseesta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan ennen sen allekirjoittamista. Mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä.
Vastalauseen tekijän on suoritettava salibandylitolle vastalausemaksu viimeistään vastalauseen pöytäkirjaan merkitsemistä seuraavana
arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun vastalause on merkitty pöytäkirjaan. Vastalausemaksun suuruus on 100€, joka palautetaan,
mikäli vastalause hyväksytään. Vastalausemaksua ei palauteta silloin, kun protesti hylätään tai jätetään käsittelemättä. Vastalausetta ei
käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu.
Olosuhteista tehty vastalause on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille ja merkittävä pöytäkirjaan ennen ottelun alkua. Pöytäkirjaan
merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena Suomen Salibandyliittoon Spt-salibandyn sarjavastaavalle viimeistään
kolmantena ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. Myöhässä
saapunutta vastalausetta ei käsitellä.
Edustusoikeutta tai pelioikeutta koskevaa vastalausetta ei tarvitse merkitä pöytäkirjaan, mutta se on toimitettava Suomen Salibandyliiton
sarjavastaavalle viimeistään viidentenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.00. Vastalauseeseen on liitettävä todiste suoritetusta
vastalausemaksusta. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu.
20§

Rangaistusasiain käsittely. Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu. Kurinpitoelin voi vastalauseen johdosta määrätä
ottelun pelattavaksi uudelleen. Kurinpitoelin voi myös määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin lopputulos on 5-0 tai muu
juryn määräämä lopputulos, josta vastalauseen tehneen joukkueen vastustajajoukkue ei hyödy. Mikäli voittaneen joukkueen vastalause
hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan. Kurinpitoelin voi myös hyväksyä hävinnen joukkueen, tai tasapelin pelanneen joukkueen
vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan. Mikäli vastalause siitä,
että joukkueessa on pelannut pelaaja, jolla ei otteluhetkellä ole ollut edustus- tai pelioikeutta taikka että joukkueen otteluun on osallistunut
kilpailukiellon alainen toimihenkilö, hyväksytään, on joukkue määrättävä hävinneeksi.
Painavasta syystä kurinpitoelin voi käsitellä myös tietoonsa tulleen rikkomuksen, josta ei ole tehty vastalausetta. Kurinpitoelin voi harkintansa
mukaan hankkia päätöksentekoaan tukevia lisäselvityksiä.

21§

Pelaajasiirrot. Kansallinen siirtoaika on 1.6.2018-15.1.2019. Vapaa siirtoaika (ilman vanhan seuran suostumusta) on ajalla 1.6.-30.6.2016.
Kaikkiin joukkueiden välillä tapahtuvat siirrot tulee ilmoittaa sarjasta vastaavalle (Eeva Welling@salibandy.fi). Pelaajasiirto ei maksa.
Hyväksytyssä pelaajasiirrossa pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan / joukkueeseen 3 vuorokauden kuluttua hakemuksen
toimittamisesta liittoon. Pelaaja ei hakemuksen jättämisen jälkeen saa edustaa vanhaa seuraa / joukkuetta. Kauden alettua on myös seuran
sisäisissä siirroissa tehtävä pelaajasiirto.
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