
 

  

KILPAILUSUUNNITELMA 2021–2022     21.11.2020  
 
 
Miesten SM-liiga 
 
Kilpailusuunnitelma vahvistetaan kevätliittokokouksessa 2021. 
 
Naisten SM-sarja 
 
Kilpailusuunnitelma vahvistetaan kevätliittokokouksessa 2021. 
 
Miesten 1. divisioona  
 
Ensimmäinen vaihe  
a) Tavoitteena enintään yhdentoista (11) joukkueen kaksinkertainen runkosarja.  
Toinen vaihe 
b) Karsinta ylöspäin määritellään SM-liigan kilpailusuunnitelmassa 
c) M1D sijoille 10.-11. sijoittuneet joukkueet pelaavat karsinnat M2D alkusarjan sijoille 1-2. sijoittuneiden 
joukkueiden kanssa. M1D runkosarjan sijalle 10. sijoittunut joukkue kohtaa M2D alkusarjan toiseksi 
sijoittuneen joukkueen ja M1D runkosarjan sijalle 11. sijoittunut joukkue kohtaa M2D alkusarjan 1. 
sijoittuneen joukkueen, paras kolmesta. Ottelusarjojen voittajat pelaavat seuraavalla kaudella miesten 1. 
divisioonassa, häviäjät 2. divisioonassa. Kotiedut ottelusarjoissa ovat joukkueilla M1D/10 ja M1D/11. 
 
Miesten 2. & 3. divisioona  
Pelitapa määritellään lopullisesti, kun tiedetään joukkueiden lukumäärä.  
 
M2D:  
- kaksin- tai kolminkertainen alkusarja  
- mahdollinen karsinta määritellään 1. divisioonan kilpailusuunnitelmassa.  
 
M3D:  
- tavoitteena vähintään kaksinkertainen sarja  
- yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min 
- ilmoittautuminen joko M2D:aan (alin kilpasarja) tai M3D:aan (harrastesarja)  
 
Naisten 1. ja 2. divisioonat  
-Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella Kilpailuvaliokunta päättää, miten N1D ja N2D 
pelataan. 
- N2D yksi tuomari, peliaika 2 x 25 min 
- Tavoitteena vähintään kaksinkertainen sarja 
-Ilmoittautuminen joko N1D:aan (alin kilpasarja) tai N2D:aan (harrastesarja) 
 
Nuorten SM-kilpailut  
Kaikissa kilpasarjoissa pelataan SM-arvosta. 
 
 
 



 

  

Sarjajärjestelmät A-F -junioreiden sarjoissa: 
Ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän perusteella kilpailuvaliokunta/liittohallitus päättää A-junioreiden 
sarjajärjestelmästä ja nuorisovaliokunta/liittohallitus päättää B-F -junioreiden sarjajärjestelmistä. 
 
A-C -junioreiden kilpasarjoissa pelataan runkosarjan jälkeen välierät ja mitaliottelut. Sarjoissa, joissa välieriä ja 
mitaliotteluita ei pelata, kultamitali ratkaistaan mahdollisessa tasatilanteessa uusintaottelussa. 
 
Suomen Cup 
 
Suomen Cupin tarkoituksena on olla kilpailu, johon kaikkien sarjojen joukkueilla on mahdollisuus osallistua ja 
haastaa toisiaan. 
 
Miehet 
Kaikki SM-liigajoukkueet osallistuvat Suomen Cup-kilpailuun. M1D-, M2D- ja M3D-joukkueiden toivotaan 
ilmoittautuvan kilpailuun. Kilpailu pelataan seuraavasti:  
 
Karsintavaihe  
 
a) Karsintavaiheessa pudotetaan tarvittava määrä joukkueita siten, että jäljelle jää 16 joukkuetta.  
 
Neljännesvälierät  
 
b) Neljännesvälierissä pelaa 16 joukkuetta (8 ottelua). Neljännesvälierissä pudotetaan 8 joukkuetta.  
 
Puolivälierävaihe  
 
c) Puolivälierässä pelaa 8 joukkuetta (4 ottelua).  
 
Välierät ja loppuottelu  
 
d) Suomen Cupin välierät pelataan mahdollisuuksien mukaan samana päivänä. Myös muut järjestelyt ovat 
Kilpailuvaliokunnan harkinnan mukaan mahdollisia.  
 
Naiset 
Naisten Suomen Cup pelataan samoilla periaatteilla kuin miesten Suomen Cup. SM-sarjajoukkueet ovat 
automaattisesti mukana ja N1D/N2D-joukkueiden toivotaan ilmoittautuvan kilpailuun. Karsintavaiheen jälkeen 
seuraa puolivälierävaihe, mikäli osallistuvien joukkueiden lukumäärä ei edellytä muuta.  
 
Arvonta 
 
Kilpailuvaliokunta järjestää arvonnat kunkin vaiheen jälkeen. Joukkueet arvotaan ottelupareiksi ilman 
ennakkosijoittelua. 
 
Karsintavaiheessa mahdollisesti huilaavat joukkueet määrittyvät rankingin mukaan ranking 1. alkaen. Ranking 
muodostuu edellisen kauden SM-loppusijoituksista. 
 


