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U19, U17 ja U16 SM-sarjat

ja valtakunnalliset I divisioonat

Esityksen perusteita

• Koska alkukaudesta on jouduttu peruuttamaan paljon otteluita, on suuri vaara, että 
kuormitusfysiologisesta näkökulmasta pelaajille tulee keväälle liikaa otteluita, jos 
otteluohjelma toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan.

• Liialliset ottelumäärät haittaavat laadukasta harjoittelua ja lisäävät 
loukkaantumisriskiä.

• Kaikille joukkueille tulee tarjota tasapuolisesti mahdollisuus kilpailla sarjojen 
mestaruudesta SM-sarjassa.
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U19, U17 ja U16 SM-sarjat
Pelataan yksinkertainen runkosarja ja 10 joukkueen playoff-sarja.

Runkosarja koostuu siis 9 ottelusta niin, että kaikki joukkueet kohtaavat toinen toisensa 
kerran.

• Playoff-sarjassa otteluparit muodostuvat runkosarjasijoitusten mukaisesti.

• Kaikki playoff-sarjat pelataan paras kolmesta menetelmällä, niin että 1. ottelu pelataan 
heikommin sijoittuneen kotikentällä ja loput pelit (1-2 peliä) paremmin sijoittuneen 
kotikentällä.*

• Playoff-sarja kestää yhteensä neljä viikkoa niin, että viikkojen välissä on tarvittaessa 
maksimissaan viikon tauko.

• Poikkeus: pronssiottelu pelataan paras yhdestä menetelmällä runkosarjassa paremmin 
sijoittuneen kotikentällä.

* Paremmin sijoittuneelle tämän edut:
a) valmistautuminen otteluun kotikentällä/vähemmän matkustamisen rasitusta jo mahdollisessa 
ratkaisevassa 2. ottelussa
b) mahdollisuus voittaa suoraan kahdella voitolla kotikentällä



Viikko 1**

Viikko 3

Viikko 2

Viikko 4

Ottelu A**: 

8. – 9. 

Kaikki ottelusarjat, poislukien pronssiottelu, pelataan ns. paras kolmesta järjestelmällä. Kahdella voitolla pääsee 

jatkoon.

** Otteluiden A ja B hävinneet joukkueet pelaavat 16-vuotiaissa SM-nousukarsinnan valtakunnallisen I divisioona 

kahta parasta vastaan

16-, 17- ja 19-vuotiaiden SM-sarjat
=>  10 joukkueen pudotuspelit kaavion mukaan

Ottelu B**: 

7. – 10.  

Ottelu C: 

1. – A-voittaja  

Ottelu F: 

3. – 6. 
Ottelu D: 

4. – 5.  

Ottelu H: 

E-voittaja – F-voittaja 

Ottelu G: 

C-voittaja – D-voittaja 

Pronssiottelu

G-hävinnyt – H-hävinnyt

Loppuottelut

G-voittaja – H-voittaja

Ottelu E: 

2. – B-voittaja 



17- ja 19-vuotiaiden valtakunnallinen I divisioona
=> Final Four, yksipäiväinen

Ottelu A

runkosarja 1. – runkosarjan 4. 

loppuottelu

ottelun A-voittaja – ottelun B-voittaja

Ottelu B

runkosarja 2. – runkosarjan 3. 

pronssiottelu

ottelun häviäjä – ottelun B-häviäjä

19-vuotiaissa pelataan yksinkertainen runkosarja ja 17-vuotiaissa* pelataan kolminkertainen sarja sekä 4 
joukkueen Final Four -tapahtuma
• Runkosarja koostuu siis 9 ottelusta niin, että kaikki joukkueet kohtaavat toinen toisensa kerran.
• Final Four pelataan sarjamääräysten mukaisesti neljän joukkueen kesken

* 17-vuotiaissa vain 4 joukkuetta



Viikko 2

Viikko 1

Viikko 3

Kaikki ottelusarjat pelataan ns. paras kolmesta järjestelmällä.

Kahdella voitolla pääsee jatkoon.

16-vuotiaiden I divisioona
=>  8 joukkueen pudotuspelit kahdesta SM-nousukarsintapaikasta

Ottelu A: 

1. – 8.   

Ottelu D: 

3. – 6. 

Ottelu B: 

4. – 5.  

Ottelu H: 

C-voittaja – D-voittaja 

Ottelu G: 

A-voittaja – B-voittaja

H-voittaja 

SM-nousukarsinta

G-voittaja SM-

nousukarsinta

Ottelu C: 

2. – 7. 

Pelataan yksinkertainen runkosarja ja 8 joukkueen pudotuspelit
• Runkosarja koostuu siis 9 ottelusta niin, että kaikki joukkueet kohtaavat toinen toisensa kerran.
• Kahdeksan (8) joukkueen pudotuspelit pelataan alla olevan kaavion mukaan
• Kaikki pudotuspelisarjat pelataan paras kolmesta menetelmällä, niin että 1. ottelu pelataan 

heikommin sijoittuneen kotikentällä ja loput pelit (1-2 peliä) paremmin sijoittuneen kotikentällä.
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U15 ja U14 SM-sarjat
15- ja 14-vuotiaiden SM-runkosarjat pelataan lohkoissa sarjamääräysten mukaisesti.

Molempien ikäluokkien SM-lopputurnauksia siirretään 1-2 viikkoa eteenpäin keväällä, 
jolloin saadaan lisäviikkoja runkosarjan pelien pelaamiselle.

14-vuotiaiden SM-lopputurnaus

• 14.-16.5.2021

• Pelataan Kisakalliossa tai seurojen järjestämänä, poikien ja tyttöjen turnaukset voidaan 
tarvittaessa pelata eri paikkakunnalla

15-vuotiaiden Robert Petersen Cup

• Lopputurnaus I vaihe 8.-9.5.2021

• Lopputurnaus II vaihe 22.-23.5.2021


