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Sarjatiedote yleisestä ja veteraanien 1. divisioona sta 2011 
 
Yleinen 1. divisioona 
 

Kahdesta poisjäännistä johtuen yleinen 1. divisioona pelataan kymmenen 
joukkueen yksinkertaisena sarjana. 
 
Mikään joukkue ei menetä paikkaansa suoraan runkosarjan tulosten perusteella.  
 
1. divisioonan kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan yleiseen SM-sarjaan 
runkosarjan. 
 
Yleisen SM-sarjan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan yleisen 1. 
divisioonan sijoille 3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta 
järjestelmällä siten, että sijalle 9 sijoittunut joukkue pelaa alemman tason sijalle 4 
päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti sijalle 10 päätynyt sijalle 3 sijoittunutta 
vastaan. 

 
Yleisen 1. divisioonan sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan 2. 
divisioonan parhaiden kanssa siten, että enintään 12 joukkuetta 2. divisioonan eri 
aluesarjoista pelaavat ensin kolme cirkelpoule-muotoista lohkoa keskenään ja 
näistä jatkoon päässeet kuusi joukkuetta pelaavat kaksi cirkelpoule-lohkoa yhdessä 
1. divisioonasta tulevien karsijoiden kanssa. 

 
Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan 
voiton luovutuksena, eli karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
 

Veteraanien 1. divisioona 
 

Veteraanien 1. divisioonaan ilmoittautui 16 joukkuetta. 
 
Sen pelisysteemi on: 
 
- kaksi kahdeksan joukkueen alkusarjaa (7 ottelua). Saman seuran joukkueet 

mahdollisuuksien mukaan eri lohkoihin. 
- kummankin lohkon neljä parasta (1.-4.) muodostavat ylemmän jatkosarjan (4 

ottelua). Ylempään jatkosarjaan jäävät alkusarjan keskinäisten otteluiden 
tulokset voimaan (kuten esim. jääkiekon MM-kisoissa). Ylemmässä 
jatkosarjassa joukkueet pelaavat vain toisen lohkon 1.-4. sijoittuneita joukkueita 
vastaan. Jatkosarjan perusteella kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan 
ylemmälle sarjatasolle (veteraanien SM-sarja 2012). Veteraanien SM-sarjan 
sijoille 9-10 päätyneet joukkueet karsivat paikastaan ylemmän jatkosarjan sijoille 
3-4 päätyneiden joukkueiden kanssa paras kolmesta järjestelmällä siten, että 
sijalle 9 sijoittunut joukkue pelaa veteraanien 1. divisioonan ylemmän 
jatkosarjan sijalle 4 päätynyttä joukkuetta vastaan ja vastaavasti sijalle 10 
päätynyt sijalle 3 sijoittunutta vastaan. Mikäli karsintaan päätynyt joukkue ei 
osallistu karsintaan, saa vastustaja suoraan voiton luovutuksena, eli 
karsintapaikkoja ei täytetä muilla joukkueilla. 
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- kummankin lohkon sijoille 5.-8. sijoittuneet muodostavat alemman jatkosarjan (4 
ottelua). Alempaan jatkosarjaan jää ylemmän jatkosarjan tapaan alkusarjan 
keskinäisten otteluiden tulokset voimaan. Alemmassa jatkosarjassa joukkueet 
pelaavat vain toisen lohkon sijoille 5.-8. sijoittuneita joukkueita vastaan. 
Alemman jatkosarjan neljä parasta joukkuetta pelaavat veteraanien 1. 
divisioonassa 2012. Täten veteraanien 1. divisioona 2012 pelataan 12 
joukkueella. 

- veteraanien 1. divisioonan alkulohkojen kuusi ensimmäistä ottelua pelataan 
28.5.  Kotkassa. 

- veteraanien 1. divisioonan alkulohkojen seitsemäs kierros pelataan 18.6. 
Tampereella. Välittömästi kun jatkosarjojen otteluparit on saatu selville, myös 
jatkosarjat pelataan Tampereella 18.6. 

- karsinnat pelataan 23.7. Raumalla 
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