
SC-Liigan säännöt ja ohjeet 

Peliaika on 15min molemmissa ikäluokissa.  Peliaika alkaa ottelun ilmoitettuna alkamisajankohtana ja 

päättyy ilmoitettuna päättymisaikana. 

Ikäluokassa -09 pelataan 4 vs. 4 ja ikäluokassa -10 5 vs. 5. 

Kaikissa ikäluokissa pelataan mustalla kiekolla. 

Vaihtojen pituus on 45-60 sekuntia huomioiden kentän pelitapahtumat. Tuomari viheltää vaihdot. 

Otteluissa ei käytetä ottelupöytäkirjoja. 

Pelaajia saa kierrättää oman harkinnan mukaan. 

Ottelut pelataan puolikkailla kentillä ja pystysuuntaisesti (pääty – punaviiva). 

Normaalit maalit. 

Tuomarit tulevat pelaavista joukkueista siten että kierrokset 1 ja 3 isäntäjoukkue (ohjelmassa ensiksi 

mainittu) asettaa tuomarin ja kierrokset 2 ja 4 vierasjoukkue asettaa tuomarin. Superviikonlopun tuomarit 

(2) asetetaan molemmista pelaavista joukkueista. 

Otteluissa ei vihelletä jäähyjä. Ensimmäisestä rikkeestä tuomari puhuttelee pelaajaa ja kertoo minkä 

virheen pelaaja teki. Toisesta rikkeestä (sama pelaaja) tuomari puhuttelee pelaajaa ja valmentajaa kertoen 

minkä rikkeen pelaaja teki ja että rike oli toinen kyseisessä ottelussa. Kolmannesta rikkeestä pelaaja 

suljetaan SC-Liigasta ulos. 

Mikäli joukkue haluaa protestoida lopputulosta tai jotakin muuta ottelussa tapahtunutta, se tulee tehdä 

heti ottelun päätyttyä liigan vastaavalle. Vastaava löytyy pelipäivinä ykkös –ja kakkoskaukaloiden väliseltä 

alueelta. Vastaava tekee päätöksen asiassa kuultuaan molempien joukkueiden joukkueenjohtajia. 

Otteluohjelmat, tilastot ja sarjataulukot päivitetään ja pidetään yllä järjestäjän nettisivuilla. Otteluiden 

lopputulosten ilmestyttyä huomautusaikaa on 1 vuorokausi. 

Jokaisena peliviikonloppuna pelataan yksi kierros, jonka perusteella muodostuu kierroksen sarjataulukko. 

Jokaisesta voitosta saa 3 pistettä ja tasapelistä yhden pisteen. Kokonaispisteiden paras saa itselleen 8 

pistettä, toiseksi paras 7 pistettä, kolmanneksi tullut 6 pistettä jne. Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä, 

sijoituksen ratkaisee tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus. 

 Kokonaispistetilanne päivitetään jokaisen kierroksen jälkeen. 

Jokaisessa ikäluokassa jaetaan kolmelle parhaalle joukkueelle 15 kappaletta mitaleita + kiertopalkinto. 

Osallistumismaksu laskutetaan syyskuun lopussa. Yksi pelijoukkue on yksi osallistumismaksu. 

Ottelupäivinä pukukopit ovat jaettua tilaa eli yhdessä kopissa on aina kaksi tai kolme joukkuetta. Hallin 

muut käyttäjät huomioiden (liigan jälkeen tulevat vuorot) on mahdollista että seuran ykkös –ja 

kakkosjoukkueet ovat eri kopeissa. Koppilistat löytyvät aina hallin tuloaulasta. 

Superviikonlopun pelit pelataan aina ratkaisuun saakka. Tasapelissä suoritetaan 1 vs. 1 

voittolaukaisukilpailu kunnes voittaja löytyy. Sama pelaaja saa osallistua siihen vain kerran. 

Superviikonlopun ohjelma julkaistaan varsinaista ohjelmaa myöhemmin noin viikkoa ennen ao. tapahtumaa 


