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PELATTAVAT SARJAT
1. Naisten SM
2. Miesten SM
3. Naisten I divisioona
4. Miesten I divisioona
5. U16 SM
6. U13 Hokkiliiga
7. U11 turnaukset
8. Ikämiesten SM

Naisten SM-sarja
•

•

•

•

Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan.
runkosarjassa osallistujien määrän mukaan neljä-viisi turnausta / 3
tai 4 kertainen sarja. Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat
mestaruudesta kahdessa finaaliottelussa, joista jälkimmäinen
pelataan ns. finaalipäivänä liiton määrittämällä paikkakunnalla.
Runkosarjan voittaja saa valita ensimmäisen finaalin pelipaikan.
Runkosarjan 3. ja 4. pelaavat pronssiottelun erikseen sovitusti.
mikäli SM-sarjassa on enemmän kuin 4 joukkuetta, pelaa
runkosarjan viimeiseksi sijoittunut I divisioonan parhaiten
sijoittuneen joukkueen kanssa kauden päätteeksi yhden ottelun,
jolla ratkaistaan SM-sarjan viimeinen sijoitus. Lähtökohtaisesti
ottelu pelataan liiton Finaalipäivänä, mutta voidaan erikseen sopia
pelattavan erikseen.
peliaika otteluissa 2*20 min, turnauksessa 2 ottelua/joukkue

Naisten SM-sarja, jatkuu
•

•

•

•

•

Osallistumismaksu 350 euroa sisältäen erotuomarimaksut
Alennus sarjamaksusta 50 euroa kun seurasta vähintään kaksi (2)
henkilöä osallistuu liiton kehityspäivän 10.11.2018 koulutuksiin JA
liiton syyskokoukseen Vantaalla. HUOM ! Seuralle vain kertaalleen
alennus eli alennusta EI saa sekä miesten että naisten sarjoista.
Joukkue vastaa itse kotiturnauksensa kenttämaksuista sekä
toimitsijatehtävistä.
Osallistumismaksu laskutetaan marraskuussa 2018.
mikäli alun perin I divisioonaan rekisteröity pelaaja osallistuu
kolmeen (3) SM-sarja-otteluun, muuttuu hänen statuksensa SMpelaajaksi kolmannessa ottelussa ja lisenssi on päivitettävä
(=lisämaksu) SM-lisenssiksi.

Miesten SM-sarja
•

•

•

Pelataan 5+1 pelaajalla FIH:n sääntöjen mukaan.
runkosarjassa osallistujien määrän mukaan neljä-kuusi turnausta /
3 tai 4 kertainen sarja. Runkosarjan jälkeen kaksi parasta pelaavat
mestaruudesta kahdessa finaaliottelussa, joista jälkimmäinen
pelataan ns. finaalipäivänä liiton määrittämällä paikkakunnalla.
Runkosarjan voittaja saa valita ensimmäisen finaalin pelipaikan.
Runkosarjan 3. ja 4. pelaavat pronssiottelun erikseen sovitusti.
mikäli SM-sarjassa on enemmän kuin 4 joukkuetta, pelaa
runkosarjan viimeiseksi sijoittunut I divisioonan parhaiten
sijoittuneen joukkueen kanssa kauden päätteeksi yhden ottelun,
jolla ratkaistaan SM-sarjan viimeinen sijoitus. Lähtökohtaisesti
ottelu pelataan liiton Finaalipäivänä, mutta voidaan erikseen sopia
pelattavan erikseen.

Miesten SM-sarja, jatkuu
•

•

•

•

•

peliaika otteluissa 2*20 min, turnauksessa 2 ottelua/joukkue
osallistumismaksu 700 euroa sisältäen erotuomarimaksut (sama kuin
edellisvuonna, 850 € 2016 ja 1.050 € v. 2015). Alennus
sarjamaksusta 50 euroa kun seurasta vähintään kaksi (2) henkilöä
osallistuu liiton kehityspäivään 10.11.2018 koulutuksiin JA liiton
syyskokoukseen Vantaalla.
Joukkue vastaa itse kotiturnauksensa kenttämaksuista sekä
toimitsijatehtävistä.
Osallistumismaksu laskutetaan marraskuussa 2018.
mikäli alun perin I divisioonaan rekisteröity pelaaja osallistuu
kolmeen (3) SM-sarja-otteluun, muuttuu hänen statuksensa SMpelaajaksi kolmannessa ottelussa ja lisenssi on päivitettävä
(=lisämaksu) SM-lisenssiksi.

Naisten I divisioona
•

•

•

•

•

•

pelataan 4+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min
turnausten määrä määräytyy osallistuvien joukkueiden lukumäärän
mukaan, 2-3 ottelua per joukkue per turnaus
Jokaiseen turnaukseen ilmoittaudutaan erikseen. Kaikkien joukkueiden ei
tarvitse osallistua kaikkiin turnauksiin eikä kaikille joukkueille välttämättä
tule yhtä paljon otteluita sarjassa
Jokaisella seuralla on vastuullaan yhden turnauksen kotijoukkueen
tehtävät kilpailusääntöjen mukaan.
Mikäli seuralla ei ole vuoroa kotiturnaukselle, voi vuoron ”ostaa” liitolta
Iittala-hallista. Mikäli turnauksia enemmän kuin 1 per joukkue, vastaa
liitto lisäturnausten kenttävuoroista.
osallistumismaksu 225 euroa, joka sisältää erotuomarikulut

Naisten I divisioona, jatkuu
•

•

•

sarjassa voivat pelata saman seuran naisten SM-sarjaan
rekisteröidyt pelaajat, maksimissaan 2 SM-pelaajaa per ottelu
(HUOM ! maalivahti lasketaan mukaan SM-kiintiöön). SM-kiintiöön
ei kuitenkaan lasketa alle 21-vuotiaita (synt. 1997 tai myöhemmin),
naisia, yli 40-vuotiaita (synt. 1978 tai aikaisemmin) eikä
ensimmäistä kauttaan pelaavia.
mikäli SM-sarjassa pelaa enemmän kuin 4 joukkuetta, pelaa I
divisioonan voittaja SM-sarjan viimeiseksi jääneen kanssa yhden
ottelun, jossa määräytyy SM-sarjan viimeiset sijat.
joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa, missä se itse pelaa,
omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa
vähintään yhtä ottelua per turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille ei
makseta palkkiota, ns. liiton erotuomarille palkkio on 15 euroa per
ottelu

Miesten I divisioona
•

pelataan 5+1 (mv) pelaajalla

•

peliaika 2*15 min

•

•

•

•

•

turnausten määrä määräytyy osallistuvien joukkueiden lukumäärän
mukaan, alustavasti 4 turnausta per joukkue.
2-3 ottelua per joukkue per turnaus (riippuu joukkuemäärästä)
Jokaisella seuralla on vastuullaan yhden turnauksen kotijoukkueen
tehtävät kilpailusääntöjen mukaan.
Mikäli seuralla ei ole omaa salivuoroa kotiturnaukselle, voi vuoron
”ostaa” liitolta joko Herttoniemestä tai Iittalasta(HML)
osallistumismaksu 300 euroa, joka sisältää erotuomarikulut.
Huom ! Jokainen joukkue maksaa siis itse kotiturnauksensa
kenttävuokrat

I divisioona, jatkuu
•

•

•

sarjassa voivat pelata saman seuran SM-sarjaan rekisteröidyt
pelaajat, maksimissaan 2 SM-pelaajaa per ottelu (HUOM !
maalivahti lasketaan mukaan SM-kiintiöön). SM-kiintiöön ei
kuitenkaan lasketa alle 21-vuotiaita (synt. 1997 tai myöhemmin),
naisia, yli 40-vuotiaita (synt. 1978 tai aikaisemmin) eikä
ensimmäistä kauttaan pelaavia.
mikäli SM-sarjassa pelaa vähintään 5 joukkuetta, pelaa I
divisioonan voittaja SM-sarjan viimeiseksi jääneen kanssa yhden
ottelun, jossa määräytyy SM-sarjan viimeiset sijat.
joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa, missä se itse pelaa,
omista joukoistaan nimetty yksi erotuomari tuomaroimassa
vähintään kahta ottelua per turnaus. Tälle joukkueen erotuomarille
ei makseta palkkiota, ns. liiton erotuomarille palkkio on 15 euroa
per ottelu

U16 SM
•

•

•

•

•

•

vuonna 2002 tai myöhemmin syntyneet. Maalivahti saa olla maksimissaan
yhden (1) vuoden yli-ikäinen.
5+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min.
Joukkueiden määrästä riippuen kolmin- tai nelinkertainen sarja, 3-4
turnausta. Runkosarjan 1. ja 2. pelaavat finaaliottelun liiton finaalipäivänä
Osallistumismaksu 225 euroa per joukkue, joka sisältää erotuomarimaksut
ja turnausten kenttävuokrat
Jokainen joukkue toimii yhdessä turnauksessa kotijoukkueena eli vastaa
kilpailusääntöjen mukaisesti vastuujoukkueen tehtävistä
joukkueella on oltava jokaisessa turnauksessa omista joukoistaan nimetty
yksi erotuomari tuomaroimassa vähintään kahta ottelua per turnaus. Tälle
joukkueen erotuomarille ei makseta palkkiota, ns. liiton tuomarille palkkio
on 15 €/ ottelu

U13 Hokkiliiga
•

•

•

•

•

•

•

vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneet.
yli-ikäisyyssääntö: kentällä saa ottelussa olla kerrallaan maksimissaan yksi
(1) maksimissaan yhden (1) vuoden yli-ikäinen pelaaja. Maalivahtia ei
lasketa yli-ikäisyyssääntöön. Maalivahti saa olla maksimissaan yhden (1)
vuoden yli-ikäinen.
Neljä-viisi turnausta, joissa jokaisella joukkueella 2-3 ottelua. Runkosarjan
1. ja 2. pelaavat finaaliottelun liiton finaalipäivänä
Pelataan 4+1 (mv) pelaajalla, peliaika 2*15 min per ottelu
Osallistumismaksu 200 euroa per joukkue, joka sisältää erotuomarimaksut
ja turnausten kenttävuokrat
Jokainen osallistuva joukkue järjestää yhden kotiturnauksen, jonka
kenttävuokran laskuttaa liitolta tai ”ostaa” vuoron liitolta. Vuoron hinta
maksimissaan 20 € / tunti
Erotuomaripalkkio per tuomari 7,5 euroa per ottelu, jonka turnauksen

kotijoukkue laskuttaa liitolta

U11
•

•

•

•

•

pelataan 4+1 (mv) pelaajalla, vanhimmat pelaajat 2007 –syntyneitä.
Maalivahti saa olla 2006 –syntynyt.
peliaika 2*15 min
2 turnausta, yksittäinen pelaaja voi ilmoittautua osoitteeseen
kilpailu@hockeyliitto.com erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä
tai vaihtoehtoisesti seura ilmoittaa pelaajat, jotka tulevat pelaamaan
Pelaajista kootaan paikan päällä joukkueet, jotka pelaavat 2-3 ottelua
päivän aikana.
Jokainen pelaaja maksaa 10 euron osallistumismaksun per turnaus.
Maksun voi suorittaa käteisellä paikan päällä sarjavastaavalle tai
maksamalla etukäteen liiton tilille ja esittämällä paikan päällä kuitin
maksusta. Vaihtoehtoisesti seura voi maksaa osallistuvien pelaajiensa
maksut

Ikämiesten SM
•

1 turnaus maaliskuussa 2019, joukkueiden määrän mukaan joko
yksinkertainen sarja kaikki kaikkia vastaan tai alkulohkot ja
sijoitusottelut, vähintään 3 ottelua per joukkue

•

1978 ja aikaisemmin syntyneet

•

pelataan 1+5 pelaajalla

•

•

•

osallistumismaksu 125 euroa per joukkue sisältäen
erotuomarimaksut ja salivuorot. Liitto varaa salivuorot.
peliaika 2*15 min
Jokaisesta joukkueesta vähintään kaksi henkilöä toimii vähintään
yhdessä ottelussa (jossa oma joukkue EI pelaa) toimitsijana
(pelikello ja pöytäkirja/Torneopal)

