PULSSIN SALIBANDYPUULAAKIN SÄÄNNÖT
KEVÄT 2018
Puulaakissa noudatetaan normaaleja salibandysääntöjä seuraavin lisäyksin/poikkeuksin:

Peliaika
2 x 20 min (enimmäkseen juokseva aika; viimeinen minuut ietokasia peliaikaa). Väliaika 2–4
minuuta.

Joukkueet
Keniällä on samanaikaisest 4 pelaajaa + maalivatt. Joukkueen koolla ei ole väliä.

Vaihdot
Rajaion vaitio-oikeus. Vaitdoi lennosia.

Aikalisä
Jokaisella joukkueella on matdollisuus ytieen aikalisään otelun aikana. Aikalisän kesio on 30
sekunta.

Peliasut
Jokaisella joukkueella on oliava ytienäisei pelipaidai. Maalivatdin piiää erotua selväst
kentäpelaajisia. Pulssilia voi iarvitaessa lainaia liivejä (iarjolla on sinisiä ja punaisia liivejä).

Luovutukset
Otelun luovutanui joukkue maksaa peliin liityväi maksui sekä omasia puolesiaan etä
vasiusiajan puolesia. Paikalle saapunui joukkue saa auiomaatsest t–0-voiion.

Ottelusiirrot
Joukkueella on ilmoitauiumisen ytieydessä matdollisuus esitää ioiveiia peliajankotdisia.
Oteluotjelman valmisiutua oteluiia ei enää voi siiriää.

Ulosajot
Puulaakissa noudaieiaan Suomen Salibandyliiion alaisia sääniöjä. Puulaakin järjesiäjä käsitelee
matdollisei iörkeäi otelurangaisiuksei.

Edustuskelpoisuus
Joukkueei saavai käytää vain pelaajaluetelossa nimetyjä pelaajia. Pelaajaluetelo laadiiaan pelin
alussa, muta lisäyksiä voidaan iarvitaessa ietdä pelin aikanakin. Pelaajaluetelo = pelipöyiäkirja.
Puulaakijoukkueissa EI saa olla lisenssipelaajia. Pelaaja, jolla on ollui lisenssi lytyenkin ajan iällä
pelikaudella, ei ole pelikelpoinen.
Kukin pelaaja saa pelaia vain ytdessä puulaakijoukkueessa. Jos pelaaja on pelannui korkeiniaan
kolmessa pelissä, tänellä on runkosarjan aikana (ei enää sen pääiytyä) matdollisuus vaitiaa
joukkueta ytden kerran. Siiriomaksu 4t euroa piiää maksaa Pulssille ennen ensimmäisiä peliä
uudessa joukkueessa.

Edustuskelpoisuusrangaistus
Jos edellä mainitua edusiuskelpoisuussääniöä rikoiaan, pelin iulos miiäiöidään ja
vasiusiajajoukkue saa t–0-voiion. Peliin liityväi maksui makseiaan iällaisissakin iapauksissa itan
normaalist.

Tasapistetapaukset
Jos runkosarjan jälkeen joukkueei ovai iasapisieissä, sijoiiuksei raikaisiaan seuraavilla kriieereillä
(ja mainiiussa järjesiyksessä):
1) keskinäisien oteluiden pisieei/maaliero
2) keskinäisissä oteluissa ietdyi maalii
3) kaikkien oteluiden maaliero
4) kaikissa oteluissa ietdyi maalii
t) arpa.

Muut säännöt

Kielletyä on


mailaan lyöminen



mailan nosiaminen



kädellä ja päällä pelaaminen



typpääminen palloniavoitelutlanieessa



syötäminen omalle maalivatdille.

Kannusiaminen on sallitua.
Vapaalyöniejä ja sisäänlyöniejä suoriietaessa vasiusiajien piiää siiriyä 3 m:n päätän.
Jos runkosarjan otelussa maaliero venyy 12 maaliin, peli keskeyieiään; runkosarjan jälkeen otelui
pelaiaan loppuun ast.
Joukkueessa on oliava pelaajia vätiniään 4 + maalivatt. Jos paikalle saapuu vätemmän pelaajia,
vasiusiaja saa taluiessaan t–0-voiion. Luovuiusvoiion anianui joukkue maksaa peliin liityväi
maksui sekä omasia puolesiaan etä vasiusiajan puolesia.

Otteluohjelma
Runkosarjassa 7 joukkueta pelaa kerran jokaisia joukkueta vasiaan.
Runkosarjan jälkeen pelejä jaikeiaan katdessa lotkossa: lotkossa A ioisiaan vasiaan pelaavai
kerran runkosarjan ensimmäinen, neljäs, viides ja seiisemäs joukkue ja lotkossa B runkosarjan
ioinen, kolmas ja kuudes joukkue. Kummankin lotkon voitaja eienee suoraan välieriin.
Puolivälierissä kotiaavai eri lotkojen kakkosei ja kolmosei, ja näiden otelujen voitajai kotiaavai
lotkovoitajai välierissä. Välierien täviäjäi kotiaavai pronssiotelussa ja voitajai fnaaliotelussa.
Jumbo-oteluissa puolivälieräotelujen täviäjäi ja A-lotkon nelonen kotiaavai ioisensa kerran.
Sijai t-7 raikeavai näiden oteluiden pisieiden perusieella.
Jos runkosarjan jälkeisissä peleissä otelu on varsinaisen peliajan jälkeen iasaiuloksessa, pelaiaan
10 minuutn jaikoaika äkkikuolemameiningillä eli peli päätyy ensimmäiseen maaliin. Jos maalia ei
iule, kolme pelaajaa kummasiakin joukkueesia suoritaa rangaisiuslaukauksen (ensin molemmilia
kolme pelaajaa ja siten iarpeen mukaan yksi pelaaja kerrallaan).

