
TAUSTA	  JA	  LYHYT	  PERUSTELUMUISTIO	  

Naisten	  SM-‐sarjan	  kehityskokous	  pidettiin	  27.3.2014	  VALO-‐talossa.	  
Kehityskokouksessa	  ei	  esitetty	  sarjamuotoon	  sellaisia	  muutoksia,	  jotka	  olisivat	  
saaneet	  laajaa	  kannatusta.	  Sarjan	  toimeenpanoon	  liittyviin	  järjestelyihin	  ja	  ohjeisiin	  
tehtiin	  kehitysesityksiä.	  Kehitysesityksistä	  tärkeimmät	  koskivat	  A-‐tyttöjen	  ja	  naisten	  
otteluiden	  yhteen	  sovittamista.	  Näiden	  perusteella	  liittohallitus	  parantaa	  sarjan	  
toimeenpanoon	  liittyvät	  ohjeensa	  annetun	  palautteen	  ja	  kehityskokouksen	  yhteisen	  
näkemyksen	  perusteella	  ennen	  kauden	  2014-‐2015	  yhteistä	  NSM-‐	  ja	  AT-‐
kalenterikokousta.	  
	  

Liittohallitus	  esittää	  2013-‐2014	  vuoden	  kilpailusuunnitelmaa	  alla	  osoitetuin	  
korjauksin	  ja	  tasonmittaukseen	  liittyvällä	  tarkennuksella	  käytettäväksi	  myös	  kaudella	  
2014-‐2015.	  	  

	  

	  

KILPAILUSUUNNITELMA	  NSM	  2014-‐2015	  
Kausi	  2014-‐2015	  

	   Runkosarja	  	  

a)	  SM-‐lisenssien	  myöntämismäärän	  mukaan	  korkeintaan	  kymmenen	  (10)	  joukkueen	  
kolminkertainen	  mestaruussarjan	  runkosarja,	  jonka	  perusteella	  määräytyvät	  pudotuspelien	  
kotiedut	  (paremmin	  sijoittunut	  aloittaa	  kotona,	  ellei	  toisin	  ole	  mainittu)	  ja	  vastakkain	  
pelaavat	  parit	  (kussakin	  vaiheessa	  parhaiten	  sijoittunut	  vs.	  huonoiten	  sijoittunut	  jne.)	  

Puolivälierät,	  välierät	  ja	  loppuottelut	  	  

b)	  Runkosarjan	  sijoille	  3-‐6	  sijoittuneet	  joukkueet	  pelaavat	  puolivälierät.	  Otteluparit	  ovat	  3-‐6,	  
4-‐5,	  paras	  viidestä.	  

c)	  Puolivälierien	  voittajat	  pelaavat	  välierät	  runkosarjan	  1.	  ja	  2.	  sijoittuneiden	  kanssa.	  
Otteluparit	  ovat	  	  runkosarjan	  1.	  vs.	  huonoiten	  sijoittunut,	  runkosarjan	  2.	  vs.	  2.	  huonoiten	  
sijoittunut,	  paras	  viidestä.	  

Kommentti:	  Korjattu	  muotoilu.	  

d)	  Välierien	  voittajat	  pelaavat	  loppuottelut,	  paras	  viidestä.	  

e)	  Välierien	  häviäjät	  pelaavat	  pronssista	  kahden	  ottelun	  yhteistuloksena.	  Yhteistuloksen	  
ollessa	  tasan	  pelataan	  jälkimmäinen	  ottelu	  ratkaisuun	  saakka.	  Alkusarjassa	  paremmin	  
sijoittunut	  saa	  valita,	  kumman	  ottelun	  se	  pelaa	  kotikentällä.	  	  

Tasonmittaus	  	  



f)	  N1D:n	  parhaiten	  sijoittunut	  joukkue	  pelaa	  halutessaan	  NSM-‐runkosarjan	  heikoiten	  
sijoittuneen	  joukkueen	  kanssa	  kaksi	  tasonmittausottelua.	  Kotikenttäetu	  ensimmäisessä	  
ottelussa	  N1D	  joukkueella.	  	  

Kommentti:	  Poistettu	  ”halutessaan”	  ja	  laadittu	  alla	  oleva	  tulkintaohje.	  

Tulkintaohje:	  Liittohallitus	  päättää	  ottelumahdollisuuden	  antamisesta	  sijoituksessa	  
seuraavalle	  N1D	  joukkueelle,	  mikäli	  1.	  sijoittunut	  joukkue	  kuuluu	  samaan	  seuraan	  kuin	  jokin	  
NSM-‐joukkue	  tai	  on	  tehnyt	  jonkin	  NSM-‐joukkueen	  kanssa	  yhteistyösopimuksen,	  eikä	  tämän	  
takia	  voi	  pelata	  tasonmittausottelua.	  

g)	  Tasonmittausotteluiden	  jälkeen	  liittohallitus/SM-‐lisenssikomitea	  päättää,	  millä	  joukkueilla	  
on	  oikeus	  hakea	  SM-‐sarjalisenssiä	  kaudelle	  2015-‐2016.	  

Kommentti:	  Korjattu	  yksiselitteisempään	  muotoon,	  koska	  liittohallitus	  päättää	  asiasta	  SM-‐
lisenssikomitean	  esityksestä.	  


