KAUSI 2017 -– 2018

JOHDANTO
Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan
tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin
Leijonaliigan otteluihin. Tuomarit olivat pääsääntöisesti uusia tuomarikoulutuksen saaneita
tuomareita, jotka hakivat kokemusta viheltämiseen Leijonaliigan otteluista. Ilman
hankaluuksia ei kausi mennyt, mutta loppua kohden tuomarointi parani ja tästä tulikin
hyvää palautetta kauden aikana.
Pienimmissä junioreissa G-pojissa ja F-tytöissä tuomareiden sijaan toimii pelinohjaajat
joiden tarkoituksena on ohjata pelaajia oikeiden sääntöjen maailmaan ja näin tukea
joukkueita sääntöjen opettelun suhteen heti pienestä asti.
Viimevuotiseen tapaan joukkueita odotetaan jälleen tulevan reilusti mukaan eri ikäluokan
sarjoihin. Viime kaudella joukkueita oli noin 80 mukana. Tulevalla kaudella pyritään jälleen
antamaan huikeita hetkiä salibandyn saralla joukkueille, valmentajille ja ennen kaikkea
pelaajille.
Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan
tarkemmin Säännöt -osiossa.

KAUDEN UUDISTUKSET
Uutena tulee mukaan C-poikien sarja, jossa tuomareita on 2 ottelua kohden. Lisäksi
peliaika on pidempi kuin alemmissa ikäluokissa.
Sarjajärjestelmä uudistuu siten, että kaikki joukkueet ilmoittautuvat oman ikäluokan
sarjaan. Tällä pyritään saamaan heti kauden alusta asti enemmän tasaisia pelejä.
Joukkueet voivat ilmoittautua myös vanhempiin ikäluokkiin halutessaan.
Peliaika muuttuu G- ja F-poikien sekä F- ja E-tyttöjen sarjoissa. Aikaisempina vuosina tuttu
2 x 12 minuuttia muuttuu 1 x 25 minuuttiin. E-, D- ja C-poikien sarjassa peliaika tulee
olemaan 2 x 15 minuuttia. C-junioreiden ottelut vihelletään kahdella tuomarilla.

PELISÄÄNNÖT
•

Joukkueen kokoa ei ole määritelty ottelua kohden.

•

G-poikien ja F-tyttöjen ottelut pelataan 4 vastaan 4 systeemillä. Muissa sarjoissa
pelit pelataan 5 vastaan 5.

•

Maalivahtia saa vaihtaa ja peluuttaa myös kenttäpelaajana.

•

Peli keskeytetään, jos peliaika on kulunut loppuun tai maaliero on 12 maalia.
Peliajan loputtua voimassa oleva tilanne jää lopputulokseksi.

•

Peliaika on G- ja F-poikien sekä F- ja E-tyttöjen sarjoissa 1 x 25 min. E-, D- ja Cpoikien sarjassa peliaika on 2 x 15 minuuttia. Pelikello käy koko ajan. Aikaa ei
pysäytetä maalin jälkeen eikä jäähyn tullessa. Tuomarin erillisestä käskystä peliaika
pysäytetään. Joukkueilla ei ole mahdollisuutta ottaa aikalisää. Erien välissä on 1
minuutin pituinen tauko.

•

G-poikien ja F-tyttöjen ottelussa on 1,5 minuutin mittaiset vaihdot. Toimitsijat
mittaavat ajan ja viheltävät pilliin vaihdon merkiksi. Vaihdon jälkeen peli jatkuu
normaalisti (sisäänlyönnillä, vapaalyönnillä tai tuomarin näyttämällä kiistapallolla
siitä mihin peli keskeytyi).

•

Jos pelaajalla on vääränlaiset varusteet (esim. liian käyrä maila, yhdistelmämaila,
suojalasit puuttuvat), hän saa huomautuksen ja kehotuksen korvata väärän tai
puuttuvan varusteen asianmukaisella. Jos pelaaja yrittää vielä huomautuksen
jälkeen pelata väärällä varustuksella, hänelle määrätään kilpailusääntöjen
mukaisesti pelirangaistus (PR).

•

Muiden pelisääntöjen kohdalla sekä sääntötulkinnoissa noudatetaan Suomen
Salibandyliiton kilpailu- ja pelisääntöjä.

EDUSTUSOIKEUS
•

Kaikilla pelaajilla tulee olla ostettuna SSBL:n kerhopassi. Jos joukkueiden pelaajat
eivät halua passia ostaa, voi OLS lunastaa lisenssin pelaajalle.

•

Pelaaja saa saman päivän aikana pelata enintään kahdessa eri joukkueessa/
ikäluokka.

•

Pelaaja voi edustaa kauden aikana useamman seuran ja ikäluokan joukkuetta.
Pelimaailmassa rinnakkaisedustaminen on voimassa saman sarjatason (esim.
kilpa-kilpa) joukkueissa ja alemmasta sarjatasosta ylempään sarjatasoon
(haastajasarjasta kilpasarjaan). Lopputurnauksissa pelaaja voi kuitenkin edustaa
vain yhtä joukkuetta/ikäluokka.

•

Joukkueessa voi olla enintään kaksi yli-ikäistä pelaajaa. Yli-ikäiset pelaajat eivät
saa olla yhtä aikaa kentällä. Yli-ikäiset pelaajat voivat olla enintään yhden vuoden
vanhempia.

•

Tyttöjoukkueet voivat pelata poikien sarjoissa. Tytöt pelaavat aina nuoremman
ikäluokan mukaan vuotta nuorempien sarjassa (D 05-06 tytöt voivat pelata E 07 poikien sarjaa). Tytöt voivat osallistua myös vanhempien poikien sarjaan (D 05-06
tytöt voivat pelata E 06 -poikien sarjaa).

•

OLS edustus- ja kilpajuniorit (E1-, D2-, D1-, C2- sekä C1- edustus ja
kilpajoukkueiden pelaajat) eivät saa osallistua Leijonaliigan otteluihin omana
joukkueena. OLS edustus- ja kilpajoukkueen pelaaja voi osallistua yksittäiseen
otteluun Leijonaliigajoukkueen mukana, mikäli sarjavastaava antaa tähän luvan. E2poikien ikäluokassa (kaudella 2017-18 pojat 2007-syntyneet) OLS kilpajoukkueet
voivat osallistua Leijonaliigaan omana joukkueena

•

Joukkueella pitää olla täysi-ikäinen toimihenkilö mukana ottelutapahtumissa.
Joukkueen yhteyshenkilön tulee myös olla täysi-ikäinen.

OLOSUHTEET JA VARUSTEET
•

Kentän koko on vähintään 24 m x 12 m ja enintään 40 m x 20 m (täysi kenttä).

•

Maalina käytetään virallista salibandymaalia (115 cm x 160 cm). G-junioreiden ja Ftyttöjen sarjoissa käytetään maalinpienennyselementtiä tai pienennettyjä maaleja.

•

Peleissä on käytettävä suojalaseja. Jos pelaajalla on silmälasit, hän voi joko
hankkia suojalasit vahvuuksilla tai pelata pelkillä silmälaseilla. Jos pelaaja käyttää
vain silmälaseja, linssien tulee olla muovia.

•

Varusteilla on oltava Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hyväksyntä.

IKÄLUOKKA

KENTÄN KOKO

PELAAJAMÄÄRÄ
KAUKALOSSA

PELIAIKA

TUOMARI

C POJAT

40m x 20m

5+1

2 x 15 min.

2

D POJAT

32m x 16m –
40m x 20m

5+1

2 x 15 min.

1

E POJAT

32m x 16m –
40m x 20m

5+1

2 x 15 min.

1

F POJAT

24m x 12m –
32m x 16m

5+1

1 x 25 min.

1

G POJAT

24m x 12m

4+1

1 x 25 min.

1

D TYTÖT

32m x 16m –
40m x 20m

5+1

2 x 15 min.

1

E TYTÖT

24m x 12m –
32m x 16m

5+1

1 x 25 min.

1

F TYTÖT

24m x 12m

4+1

1 x 25 min.

1

OTTELUTAPAHTUMA
•

Ennen peliä valmentajat kättelevät toisensa ja tuomarit/pelinohjaajat. Tarkoituksena
on toivottaa pelionnea kaikille osapuolille. Pelin jälkeen kätellään toistamiseen,
kiitetään pelistä ja – jos niin halutaan – keskustellaan asiallisesti pelin kulusta.
Pelaajien tulee kätellä vastustajat asiallisesti, oli lopputulos tai tunnelma millainen
hyvänsä. Siksi tuomarin ja valmentajan on valvottava, että kättely tapahtuu
asianmukaisesti, reilun pelin hengessä.

•

Otteluissa on käytössä SSBL:n tuloskortti, jonka joukkueiden edustajat tulee
allekirjoittaa ottelun jälkeen.

•

Joukkueiden valmentajat pitävät huolen oman joukkueen pelaajien käyttäytymisestä
niin otteluissa kuin otteluiden välissä. Joukkueilla tulee olla täysi-ikäinen henkilö
mukana, joka vastaa joukkueen pelaajien toimista. Jos joukkueessa on useampi
henkilö tulee tästä ilmoittaa sarjavastaavalle.

•

Kyseessä on harrastesarja, joten kaikkien (valmentajat, pelaajat, vanhemmat,
kannattajat) tulee muistaa hyvät käytöstavat turnauksissa. Pelit on iloisia
tapahtumia, joten ei pilata tätä huonolla käytöksellä.

Sarjavastaava pidättää oikeudet kaikkiin Leijonaliigaa koskeviin muutoksiin.

