Kauden 2018 - 2019 lopputurnaukset D1 ja D2 sarjoissa
(päivitetty pelaamistapa 11.3.2019 Etelän D2 AA lohkojen osalta)

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Etelän alue. (päivitetty 11.3.2019)
D1 AAA L1, D1 AA L1, D1 A L1
D2 AAA L1, D2 AA L1, D2 A L1
Ajankohta: 25 - 30.3.2019
Välierät pelataan joukkueiden omilla vuorilla viikolla arkipäivänä ja mitalipelit pelataan Malmilla 30.3. Välierien
pelivuoro ilmoitetaan kotijoukkueen toimesta joukkueille, sarjan järjestäjälle, toimitsijoille ja erotuomareille.
Välierät 25-29.3
sarjan 1 – sarjan 4
sarjan 2 – sarjan 3
Lopputurnaus Malmi 30.3
Pronssiottelu, välierien häviäjät
Loppuottelu, välierien voittajat
Peliaika:

3 x 15 min ja tarvittaessa jatkoaika sekä vl-kilpailu
Jatkoaika:
o

Mikäli ottelun tilanne varsinaisen peliajan jälkeen on tasan, pelataan 5 min jatkoaika
kilpailusääntöjen kohdan 6.13. mukaisesti 3 vs. 3 maalista poikki – järjestelmällä. Ennen
jatkoajan pelaamista pidetään 2 min tauko. Joukkueet eivät vaihda päätyä jatkoajalle

Voittomaalikilpailu
o

Mikäli jatkoajalla ei tehdä maalia, ratkaistaan voittaja IIHF:n säännöillä käytävällä
voittomaalikilpailulla

Osanottomaksu ja järjestelyt:
Kotijoukkue vastaa aiheutuneista kuluista ja ottelun vaatimista järjestelyistä.
Mitalipelien kulut jaetaan tasan osallistujien kesken ja Eteläinen alue vastaa mitalipelien järjestelyistä.
Palkinnot:
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle. 20 mitalia / joukkue. Alue toimittaa mitalit Malmille.

Valvoja/palkintojen jakajat:
Paikallinen alue päättää ja ilmoittaa, sen jälkeen kun tapahtumien järjestäjät ovat selvillä.

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Etelän alue.
D1 AA L2 ja D1 AA L3 sekä D2 AA L2, D2 AA L3 (päivitetty 11.3.2019)
Ajankohta: 25 - 30.3.2019
Välierät pelataan joukkueiden omilla vuorilla viikolla arkipäivänä ja mitalipelit pelataan Malmilla 30.3. Välierien
pelivuoro ilmoitetaan kotijoukkueen toimesta joukkueille, sarjan järjestäjälle, toimitsijoille ja erotuomareille.
Välierät 25-29.3
L2 /1. – L3 /2.
L3/1. – L2/2.
Lopputurnaus Malmi 30.3
Pronssiottelu, välierien häviäjät
Loppuottelu, välierien voittajat
Peliaika:

Peliaika:

3 x 15 min ja tarvittaessa jatkoaika sekä vl-kilpailu

Jatkoaika:
o

Mikäli ottelun tilanne varsinaisen peliajan jälkeen on tasan, pelataan 5 min jatkoaika
kilpailusääntöjen kohdan 6.13. mukaisesti 3 vs. 3 maalista poikki – järjestelmällä. Ennen
jatkoajan pelaamista pidetään 2 min tauko. Joukkueet eivät vaihda päätyä jatkoajalle

Voittomaalikilpailu
o

Mikäli jatkoajalla ei tehdä maalia, ratkaistaan voittaja IIHF:n säännöillä käytävällä
voittomaalikilpailulla

Osanottomaksu ja järjestelyt:
Kotijoukkue vastaa aiheutuneista kuluista ja ottelun vaatimista järjestelyistä.
Mitalipelien kulut jaetaan tasan osallistujien kesken ja Eteläinen alue vastaa mitalipelien järjestelyistä.
Palkinnot:
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle. 20 mitalia / joukkue. Alue toimittaa mitalit Malmille.
Valvoja/palkintojen jakajat:
Paikallinen alue päättää ja ilmoittaa, sen jälkeen kun tapahtumien järjestäjät ovat selvillä.

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Hämeen alue.
D1 AA L4, D1 A L2,
D2 AAA L2, D2 AA L4, D2 A L 2
Ajankohta: 25 - 31.3.2019
Välierissä ja pronssiottelussa pelataan yksi ottelu sarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä. Finaali pelataan paras
kahdesta järjestelmällä.
Pelivuoro ilmoitetaan kotijoukkueen toimesta joukkueille, sarjan järjestäjälle, toimitsijoille ja erotuomareille.
Välierät 25-29.3
sarjan 1 – sarjan 4
sarjan 2 – sarjan 3
Pronssiottelu, välierien häviäjät 30 tai 31.3
Loppuottelu, välierien voittajat 30 ja 31.3
Peliaika:
Peliaika:
Välierissä ja pronssiottelussa peliaika 3x 15 ja tarvittaessa jatkoaika ja vl-kilpailu alla olevastiJatkoaika:
o

Mikäli ottelun tilanne varsinaisen peliajan jälkeen on tasan, pelataan 5 min jatkoaika
kilpailusääntöjen kohdan 6.13. mukaisesti 3 vs. 3 maalista poikki – järjestelmällä. Ennen
jatkoajan pelaamista pidetään 2 min tauko. Joukkueet eivät vaihda päätyä jatkoajalle

Voittomaalikilpailu
o

Mikäli jatkoajalla ei tehdä maalia, ratkaistaan voittaja IIHF:n säännöillä käytävällä
voittomaalikilpailulla

Finaaleissa peliaika: 3 x 15 min ja tarvittaessa toisen ottelun jälkeen jatkoerä ja vl-kilpailu paras kahdesta säännön
mukaisesti.
6.15.

Paras kahdesta -pelattavien playoff- tai karsintaotteluiden ratkaisumallit
Mikäli sarjamääräyksissä on päätetty playoff- tai karsintaotteluiden pelaamisesta paras kahdesta -järjestelmällä,
ratkaistaan voittaja seuraavasti:
1.

Pisteet (ottelut pelataan ilman jatkoaikoja tai VL-kilpailuja 2 pisteen otteluina)

2.

Jatkoerä ja ottelun voittomaalikilpailu toisen osaottelun jälkeen
Jos toisessa ottelussa pelataan jatkoerä, pelataan se 5-5 vastaan. Toisen osaottelun lopussa käynnissä olevat
2 ja 5 min. rangaistukset loppuvat jatkoerään mennessä. Jos pelaajalla on käytösrangaistuksen kärsiminen
kesken, hän kärsii sen loppuun ennen kuin voi pelata jatkoerässä. Jos pelaaja on saanut pelirangaistuksen tai
ottelurangaistuksen, ei pelaaja voi osallistua jatkoerään eikä voittomaalikilpailuun. Jatkoerä pelataan
kokonaisuudessaan (ei maalista poikki –periaatteella). Jos jatkoerän jälkeen tilanne on edelleen tasan,
ratkaistaan voittaja voittomaalikilpailulla.

3. Kotietu

Sarjassa paremmin sijoittunut saa valita aloittaako ottelut kotona vai vieraissa.

Osanottomaksu ja järjestelyt:
Kotijoukkue vastaa aiheutuneista kuluista ja ottelun vaatimista järjestelyistä.
Palkinnot:
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle. 20 mitalia / joukkue. Alue toimittaa mitalit mitalipelien
kotijoukkueille.
Valvoja/palkintojen jakajat:
Paikallinen alue päättää ja ilmoittaa, sen jälkeen kun mitaliotteluiden järjestäjät ovat selvillä.

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Keskimaan alue.
D1 AAA L4, D1 AA L7
D2 AA L7, D2 A L4
Lopputurnaukseen osallistuvat jatkosarjan neljä parasta joukkuetta.
Turnauksen järjestää lohkon voittanut seura.
Ajankohta: Lopputurnaus järjestetään 30. – 31.3.2019.
Välierät
sarjan 1. – sarjan 4.
sarjan 2. sarjan 3.
Pronssiottelu, välierien hävinneet joukkueet
Finaali, välierien voittaneet joukkueet
Peliaika:
välierät 2 x 20 min
loppu- ja pronssiottelut 3 x 20 min
Ottelun päätyttyä tasatilanteeseen jatkoaika ja tarvittaessa
voittomaalikilpailu.
Jatkoaika:
o

Mikäli ottelun tilanne varsinaisen peliajan jälkeen on tasan, pelataan 5 min jatkoaika
kilpailusääntöjen kohdan 6.13. mukaisesti 3 vs. 3 maalista poikki – järjestelmällä. Ennen
jatkoajan pelaamista pidetään 2 min tauko. Joukkueet eivät vaihda päätyä jatkoajalle

Voittomaalikilpailu
o

Mikäli jatkoajalla ei tehdä maalia, ratkaistaan voittaja IIHF:n säännöillä käytävällä
voittomaalikilpailulla

Osanottomaksut ja järjestelyt:
Turnauksen järjestäjä vastaa kaikista tapahtuman järjestelyistä.

Turnauksen järjestäjällä on oikeus laskuttaa tuomari ja jääaikakustannuksista
neljännes / joukkue.
Toimitsijoista ja heistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa turnauksen
järjestäjä.
ottelut tilastoidaan sarjaotteluiden tapaan
joukkueilla oltava palvelusivujen tunnukset mukana lopputurnauksessa
tunnuksia tarvitaan kirjautumisissa palvelusivuille ja ne on kotijoukkueen annettava ottelun kirjurille
Palkinnot:
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle. 20 mitalia / joukkue. Alue toimittaa mitalit turnauksen
järjestäjälle.
Palkinnot jakaa lähin kilpailuvaliokunnan jäsen tai järjestäjä hoitaa paikalle kunnan edustajan tai
yhteistyökumppanin.

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Kymi-Saimaan alue.
D1 AA L6
D2 AAA L4, D2 AA L6
Lopputurnaukseen pääsee lohkojen neljä parasta joukkuetta.
sarjan 1. – sarjan 4.
sarjan 2. – sarjan 3.
pronssiottelu, välierien hävinneet joukkueet
finaali, välierien voittaneet joukkueet

Ajankohta:

Lopputurnauksen saa järjestäväkseen sarjan voittaja joukkue. sarjan voittaja saa määritellä pelipäivän la
30. tai su 31.3. Päivä on ilmoitettava kaikille joukkueille pikaisesti runkosarjan päätyttyä.

Turnauksen aikataulussa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan, ettei siitä aiheudu turhia majoituskuluja
joukkueille.
Peliaika:
2x25 min (erätauko 2 min) ja otteluiden ollessa tasan varsinaisen otteluajan päätyttyä suoritetaan
voittomaalikilpailu Kilpailusääntöjen mukaisesti.
Välierien ja pronssiottelun välille suositellaan vähintään 1h taukoa, joukkueiden sopiessa tauko voi olla
lyhempikin.
Otteluohjelma julkaistaan tulospalvelussa joukkueiden ja turnauspaikan selvittyä.

Otteluiden alkamisajat
turnauksen järjestäjä lähettää sarjanjärjestäjälle otteluajat, joka lisää ne palvelusivuille
otteluita ei voi luovuttaa
sarjanjärjestäjä tai alue lisää otteluohjelmaan mitalipelien joukkueet välierien päätyttyä
ottelut tilastoidaan sarjaotteluiden tapaan
joukkueilla oltava palvelusivujen tunnukset mukana lopputurnauksessa
• tunnuksia tarvitaan kirjautumisissa palvelusivuille ja ne on kotijoukkueen annettava ottelun kirjurille
Edustusoikeus Final Foureissa Kilpailusääntöjen mukaisesti
Osanottomaksut ja järjestelyt:
turnauksen järjestäjä vastaa jää, erotuomari ja toimitsija ym. järjestelykuluista
jokainen vastaa omista muista kuluista (majoitus, ruokailu, matkat ym.)
turnauksen järjestäjä varaa jäät, erotuomarit ja toimitsijat sekä vastaa muista turnauksen vaatimista
järjestelyistä
Palkinnot:
sarjoissa jaetaan aluemitalit (max. 20 kpl / joukkue) kolmelle parhaalle joukkueelle.
mitalit toimitetaan lopputurnauksiin aluepäällikön toimesta
Valvoja/palkintojen jakaja:
Sarjanjärjestäjä myös ilmoittaa turnauskohtaisesti Jääkiekkoliiton mitalienjakajan/valvojan, joka suorittaa
seremonian yhdessä paikallisjärjestäjän kanssa.
Kotijoukkue ilmoittaa heti välieräottelun jälkeen ottelutuloksen tekstiviestillä (sarja, ottelunumero ja lopputulos)
D1 ja D2 sarjat 040-7050 964 niin mitalipelien otteluparit päivitetään tulospalveluun.

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Lapin tai Pohjoisen alue.
D1 AAA L5, D1 AA L9, D1 A L4
D2 AAA L5, D2 AA L9, D2 AA L10 ja 11, D2 A L5
Ajankohta:30.-31.3.2019
D1 A
Final Four pelataan lohkovoittajan kotihallissa.
D1 AA
Final Four pelataan lohkovoittajan kotihallissa.

D1 AAA
Final Four pelataan lohkovoittajan kotihallissa.
D2 A
Final Four pelataan lohkovoittajan kotihallissa.
D2 AA lohko 1
Final Four pelataan lohkovoittajan kotihallissa.
D2 AA lohko 2 ja 3
Final Four pelataan lohko x voittajan kotihallissa.
Final Four päivään molempien lohkojen kaksi parasta.

D2 AAA lohko 1
Final Four pelataan lohkovoittajan kotihallissa.
……………………………………………………………………………………………

Peliaika ja -tapa:
1. ottelu
2. ottelu

1
2

–
–

4
3

2 x 25 min /5 min erätauko/
2 x 25 min /5 min erätauko/

Tauko min. 1 h
Pronssiottelu
Loppuottelu

Häviäjät
Voittajat

2 x 25 min / 15 min erätauko /
2 x 25 min / 15 min erätauko /

Jatkoaika
Mikäli ottelun tilanne varsinaisen peliajan jälkeen on tasan, pelataan 5 min jatkoaika maalista poikki – järjestelmällä.
Ennen jatkoajan pelaamista pidetään 2 min tauko.
Voittomaalikilpailu
Mikäli jatkoajalla ei tehdä maalia, ratkaistaan voittaja IIHF:n säännöillä käytävällä voittomaalikilpailulla
Osanottomaksu ja järjestelyt:
Final Four päivän jääajat, erotuomarikulut ja mitalikulut jaetaan tasan osallistujien kesken. Järjestävä seura vastaa
toimitsijoista ja muista järjestelyistä.
Palkinnot:
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle. 20 mitalia / joukkue. Alue toimittaa mitalit
Valvojat ja palkintojen jakajat:
Valvojat päätetään sen jälkeen, kun tapahtumien järjestäjät ovat selvillä. Alue ilmoittaa ne turnauksen järjestäjälle.
ottelut tilastoidaan sarjaotteluiden tapaan
joukkueilla oltava palvelusivujen tunnukset mukana lopputurnauksessa
tunnuksia tarvitaan kirjautumisissa palvelusivuille ja ne on kotijoukkueen annettava ottelun kirjurille

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Länsirannikon alue.
D1 AAA L2, D1 AA L5, D1 A L3
D2 AAA L3, D2 AA L5, D2 A L3
Pelataan joukkueiden omilla kotivuoroilla.
välierät: 1. ottelu 1 – 4 ja 2. ottelu 2 – 3
• häviäjät Pronssiottelu, voittajat Loppuotteluun
Ajankohta: vkolla 13/ 25. – 31.3.2019
Järjestäjä: Kotijoukkue
Peliaika: D1 ja D2 - 3 x 15 minuuttia
Jatkoaika:
Mikäli ottelun tilanne varsinaisen peliajan jälkeen on tasan, pelataan 5 min jatkoaika kilpailusääntöjen
kohdan 6.13. mukaisesti 3 vs. 3 maalista poikki – järjestelmällä. Ennen jatkoajan pelaamista pidetään 2
min tauko. Joukkueet eivät vaihda päätyä jatkoajalle
Voittomaalikilpailu
Mikäli jatkoajalla ei tehdä maalia, ratkaistaan voittaja IIHF:n säännöillä käytävällä voittomaalikilpailulla
Osanottomaksu:
Kotijoukkue vastaa aiheutuneista kuluista.
Palkinnot:
Mitalit jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle. 20 mitalia / joukkue. Alue toimittaa mitalit
Valvoja/palkintojen jakajat:
Paikallinen alue päättää ja ilmoittaa, sen jälkeen kun mitaliotteluiden järjestäjät ovat selvillä.

ottelut tilastoidaan sarjaotteluiden tapaan

Sarjat ja lohkot, joiden lopputurnauksista vastaa Savo-Karjalan alue.
D1 AAA L3, D1 AA L8
D2 AA L8
Lopputurnaukseen pääsee lohkojen neljä parasta joukkuetta.
sarjan 1. – sarjan 4.
sarjan 2. – sarjan 3.
pronssiottelu, välierien hävinneet joukkueet
finaali, välierien voittaneet joukkueet

Ajankohta:

Lopputurnauksen saa järjestäväkseen sarjan voittaja joukkue. sarjan voittaja saa määritellä pelipäivän la
30. tai su 31.3. Päivä on ilmoitettava kaikille joukkueille pikaisesti runkosarjan päätyttyä.

Turnauksen aikataulussa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan, ettei siitä aiheudu turhia majoituskuluja
joukkueille.
Peliaika:
2x25 min (erätauko 2 min) ja otteluiden ollessa tasan varsinaisen otteluajan päätyttyä suoritetaan
voittomaalikilpailu Kilpailusääntöjen mukaisesti.
Välierien ja pronssiottelun välille suositellaan vähintään 1h taukoa, joukkueiden sopiessa tauko voi olla
lyhempikin.
Otteluohjelma julkaistaan tulospalvelussa joukkueiden ja turnauspaikan selvittyä.
Otteluiden alkamisajat
turnauksen järjestäjä lähettää sarjanjärjestäjälle otteluajat, joka lisää ne palvelusivuille
otteluita ei voi luovuttaa
sarjanjärjestäjä tai alue lisää otteluohjelmaan mitalipelien joukkueet välierien päätyttyä
ottelut tilastoidaan sarjaotteluiden tapaan
joukkueilla oltava palvelusivujen tunnukset mukana lopputurnauksessa
• tunnuksia tarvitaan kirjautumisissa palvelusivuille ja ne on kotijoukkueen annettava ottelun kirjurille
Edustusoikeus Final Foureissa Kilpailusääntöjen mukaisesti
Osanottomaksut ja järjestelyt:
turnauksen järjestäjä vastaa jää, erotuomari ja toimitsija ym. järjestelykuluista
jokainen vastaa omista muista kuluista (majoitus, ruokailu, matkat ym.)
turnauksen järjestäjä varaa jäät, erotuomarit ja toimitsijat sekä vastaa muista turnauksen vaatimista
järjestelyistä
Palkinnot:
sarjoissa jaetaan aluemitalit (max. 20 kpl / joukkue) kolmelle parhaalle joukkueelle.
mitalit toimitetaan lopputurnauksiin aluepäällikön toimesta
Valvoja/palkintojen jakaja:
Sarjanjärjestäjä myös ilmoittaa turnauskohtaisesti Jääkiekkoliiton mitalienjakajan/valvojan, joka suorittaa
seremonian yhdessä paikallisjärjestäjän kanssa.

