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1. YLEISMÄÄRÄYKSET
Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Lacrosseliiton ylimääräisessä kokouksessa xx.xx.2020 ja ovat
voimassa pelikauden kerrallaan, kunnes Suomen Lacrosseliiton hallituksen kokous niitä muuttaa.
Säännöt ovat voimassa xx.xx.2020 alkaen. Nämä säännöt koskevat kaikkia pelaajasiirtoja, jotka
tehdään kaudelle 2020 riippumatta siitä koska siirto tehdään. Näissä säännöissä tarkoitetaan liitolla
Suomen Lacrosseliitto ry:tä (myöhemmin SLaL) ja WL:lla Kansainvälistä Lacrosseliittoa.
1.1. Sitoutuminen
Pelaajat sitoutuvat lisenssinsä lunastamalla ja Liiton alaiseen toimintaan osallistumalla
noudattamaan Liiton kilpailu-, peli- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä ohjeistusta. Seurat, joukkueet,
pelaajat ja erotuomarit ovat velvollisia noudattamaan sekä kunnioittamaan Liiton solmimia
yhteistyösopimuksia. Seurojen ja erotuomarikerhojen velvollisuutena on informoida pelaajiaan,
toimihenkilöitään ja erotuomareitaan näistä säännöistä.
1.2. WL:n säännöt
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan muilta osin WL:n pelisääntöjä. Mahdolliset poikkeukset on
mainittu näissä säännöissä.
1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen

Liiton hallitus tai sen valtuuttama elin voi poiketa kilpailusäännöistä ja tulkinnoista, jos poikkeamaa
ei ole erikseen määritelty kilpailusäännöissä.
2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET
2.1. Yleiset määräykset
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.
2.2. Dopingmääräykset
Edellytyksenä Lacrosseliiton kilpailutoimintaan osallistumiseen on, että pelaajat noudattavat
Suomen Antidoping-toimikunnan, Suomen Lacrosseliiton ja Kansainvälisen Lacrosseliiton (WL)
dopingsääntöjä. Kaikkia pelaajia, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä
koskeviin dopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä
löytyvät Suomen Antidoping-toimikunnan internetsivuilta www.antidoping.fi.
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Jollei Kansainvälinen Lacrosseliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset
dopingrikkomuksissa ovat:
i. Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa kaksi vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
ii. Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
iii. Suomen Antidoping-toimikunnan lausunnon perusteella varoitus.
2.3. Taloushallinto, verotus ja lakisääteiset vakuutukset
Liiton kilpailutoimintaan osallistuva seura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten ja
annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraa / joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta
toiminnan ja pelaajiensa verotukseen tai lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvät velvoitteensa
rangaistaan Liiton kurinpitosäännön mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta
vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. Seurajohdon vastuuhenkilöt asetetaan Liiton kurinpitosäännön
määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.
2.4. Vedonlyönti
Pelaaja, toimihenkilö tai erotuomari ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa ottelusta, johon
osallistuu. Seuran toimihenkilö ei saa itse tai edustajan kautta lyödä vetoa mistään seuransa
joukkueen ottelusta. Rikkomuksesta seuraa Liiton kurinpitosäännön mukainen pääsääntöisesti
vähintään yhden kilpailukauden kilpailu- ja toimitsijakielto.
2.5. Sopupeli
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet, seurat ja erotuomarit pyrkivät
kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Seura, jonka joukkueen
kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää kilpailuoikeutensa Liiton harkinnan
mukaan pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi. Pelaaja, toimihenkilö tai erotuomari, joka
osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan Liiton kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja
toimintakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi.
3. PELAAJAA JA TOIMIHENKILÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
3.1. Pelaajalisenssi

Pelaajalla on oltava voimassa oleva lisenssi 30.4. mennessä tai viimeistään ennen pelaajan
ensimmäisen sarjaottelun alkua. Erillistä toimihenkilölisenssiä ei ole.
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3.2. Vakuutus
Miesten, naisten ja juniorien sarjoissa pelaajalla pitää olla voimassa oleva kilpaurheilun kattava
vakuutus (Sporttiturva tai vastaava). Liitto edellyttää, että kaikki pelaajat kaikissa sarjoissa vastaavat
omasta vakuutusturvastaan lacrossea harrastettaessa.
3.3. Edustusoikeus ja -velvollisuus
3.3.1. Sarjaottelut
Pelaajan oikeutta osallistua Liiton järjestämään kilpailutoimintaan jossakin sarjaottelussa kutsutaan
edustusoikeudeksi. Pelaajan edustusoikeus voi olla vain Liiton jäsenseurassa. Edustusoikeus seuran
eri joukkueissa on määritelty monissa eri sääntökohdissa näissä kilpailusäännöissä. Pelaajan
edustusoikeus alkaa siinä seurassa, johon pelaajalle lunastetaan ensimmäinen lisenssi. Liitto voi
evätä edustusoikeuden pelaajalta, joka on jättänyt velvoitteensa suorittamatta edellistä
joukkuettaan kohtaan.
3.3.2. Harjoitusottelut
Pelaaja voi osallistua toisen seuran harjoitusotteluihin vain oman seuransa luvalla.
3.3.3. Muut yhteisöt
Pelaaja saa seuransa luvalla osallistua korkeakoulujen, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen,
ylioppilaskuntien, oppilaitosten ja yritysten otteluihin. Pelatessaan eri yhteisöjen joukkueissa kuuluu
pelaaja Liiton rankaisuvallan piiriin, jos erotuomarina toimii virallinen erotuomari.
3.4. Pelaajasopimukset
3.4.1. Pelaajan velvollisuudet
Pelaaja on velvollinen noudattamaan seuran/joukkueen pelisääntöjä ja yhdessä sovittuja
taloudellisia velvoitteita. Alle 18-vuotiaan kohdalla vastuu on pelaajan lisäksi myös huoltajalla.
Velvollisuuksien hoitamattomuus voi johtaa seuran määräämiin kurinpitotoimiin ja saattaa estää
pelaajan siirtymisen toiseen seuraan.
3.5. Varusteet
Pelaajien on kaikissa otteluissa käytettävä lacrossen pelaamista varten tarkoitettuja ja pelisääntöjen
määräämiä varusteita. Niiden lisäksi pelaajan on käytettävä seuraavia pakollisia varusteita.
3.5.1. Hammassuojat
Juniori-ikäisen sekä naisten sarjassa pelaajan on käytettävä hammassuojaa. Hammassuojan on
oltava värillinen. Valkoisia ja läpinäkyviä suojia ei hyväksytä. Kaikille pelaajille suositellaan
hammassuojan käyttöä.
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4. PELAAJASIIRROT JA KASVATTAJAKORVAUKSET
4.1. Pelaajasiirrot Suomessa (edustusoikeuksien siirto)

4.1.1. Siirtomenettely
Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan ainoastaan Liiton hyväksymän pelaajasiirron kautta.
Pelaajasiirto on tehtävä aina vaikka edustusoikeuden omaava seura olisi lopettanut toimintansa. Jos
pelaajan edellinen seura on lopettanut toimintansa tai siirtotodistusta ei ole saatavana seuran
pidempiaikaisen toimimattomuuden takia, voi Liitto anomuksesta tehdä vanhan seuran puolesta
siirron uuteen seuraan. Vanhan seuran on annettava siirto pelaajalle viikon kuluessa pelaajan
siirtopyynnöstä pelaajasiirtojen aikarajojen puitteissa. Mikäli seura kieltäytyy antamasta
pelaajasiirtoa, on seuran ilmoitettava kirjallisesti pelaajalle sekä Liittoon kieltäytymisen perusteet.
Liitto voi painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron, vaikka vanha seura ei ole antanut siirtoa edellä
mainitulla tavalla. Vanha seura voi vaatia rahallisen korvauksen siirrosta pelaajalta tai uudelta
seuralta vain, jos pelaajalla on voimassa oleva pelaajasopimus edustusoikeuden omaavan seuran
kanssa. Siirtotodistus tehdään Liiton edellyttämällä tavalla Liiton siirtolomakkeella. Pelaajasiirto
vahvistetaan ja edustusoikeus uudessa seurassa on voimassa, kun siirto on kirjautunut Liiton
rekisteriin. Uusi seura on velvollinen arkistoimaan / säilyttämään siirtotodistuksen vähintään kahden
pelikauden ajan. Siirtotodistuksessa on oltava pelaajan allekirjoitus (alle 18-v. siirtotodistuksessa
myös huoltajan allekirjoitus).
Liitto voi erityisen painavista syistä siirtää pelaajasiirron käsittelyä kilpailukauden aikana korkeintaan
yhdellä viikolla.
4.2. Pelaajasiirtojen aikarajat
Pelaajasiirtojen aikarajat määritellään toteutettavien sarjojen mukaan. Vapaa siirtoaika on voimassa
sarjakohtaisesti alkusarjan viimeiseen peliin asti, minkä jälkeen siirtoaika ei ole voimassa sarjakauden
päättymiseen asti. Tarkemmat sarjakohtaiset siirtoikkunat määritellään tarvittaessa sarjoja
koskevissa määräyksissä.
Siirtoaika päättyy aina kyseisenä päivänä klo 24.00.
Poikkeuksena pelaaja, joka on edustanut tiettyä seuraa edellisen 24 kuukauden aikana, voi palata
edustamaan samaa seuraa myös alkusarjan jälkeisissä peleissä huolimatta siitä, että olisi välillä
edustanut WL:n alaisten Liittojen muissa sarjoissa.
Pelaaja, joka on pelikiellossa, ei voi siirtyä kauden aikana toiseen seuraan ennen kuin pelikielto on
kärsitty.
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Pelaajalle voidaan myöntää siirto pelaajasiirtojen aikarajojen ulkopuolella, jos:
• Pelaaja ei ole edustanut mitään seuraa tai joukkuetta Suomen Lacrosseliiton järjestämässä
sarjaottelussa kuluvan ja sitä edellisen pelikauden aikana.
• Pelaajan viimeksi edustama seura lopettaa lacrossetoimintansa.
• Pelaajan ikäluokan toiminta loppuu seurassa.
• Junioripelaajan muuttaessa huoltajansa mukana toiselle paikkakunnalle.
• Pelaajan muuttaessa ulkomailta Suomeen työhön (muuhun kuin edustamaansa seuraan) tai
opiskelemaan vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Tällöin pelaajan on esitettävä kopio
työtodistuksesta tai opiskelupaikasta liitolle.

4.3. Aikarajat pelaamiselle uudessa seurassa
Pelaaja voi edustaa uutta seuraansa, kun pelaajasiirto on vahvistettu Liiton rekisterissä.
4.4. Kilpailuvaliokunta
Kilpailuvaliokunta koostuu sarjavastaavista, erotuomarivastaavista ja Liiton hallituksen nimeämästä
kilpailutoiminnan koordinaattorista sekä Liiton alaisten seurojen nimeämistä edustajista ja heidän
varahenkilöistänsä. Kilpailuvaliokunta vastaa kilpailusääntöjen laatimisesta, jotka Liiton kokous
hyväksyy. Kilpailuvaliokunta laatii ja hyväksyy sarjakohtaiset säännöt ja sarjaohjelmat.
Kilpailuvaliokunta toimii kurinpitoelimenä ja ratkaisee Liiton sarjoissa pelaavien seurojen väliset
pelaajasiirtoepäselvyydet. Jos seurat eivät keskenään pääse yksimielisyyteen edustusoikeuden
siirron ehdoista, kilpailuvaliokunta ratkaisee siirron ehdot lopullisesti valitsemalla toisen seurojen
tekemistä esityksistä.
5. SEUROJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
5.1. Yhteistyöseurasopimus
5.1.1. Aikuisten sarjat
Kaksi eri seuraa, joiden aikuisten (miehet ja naiset) edustusjoukkueet pelaavat eri sarjatasolla, voivat
tehdä keskenään yhteistyöseurasopimuksen. Sopimus tehdään pelikaudeksi kerrallaan ja on
hyväksytettävä kausittain liitossa ennen kyseisen sarjan alkamista. Sopimusta anottaessa on
sarjapaikkojen oltava olemassa, sopimusta ei voi tehdä etukäteen sarjatason muuttumisen
ennakoinnilla.
5.2. Pelaaminen yhteistyöseurasopimuksella eri joukkueissa
Yhteistyöseurasopimuksen puitteissa pelaaja voi edustaa toista seuraa välittömästi edellisen ottelun
jälkeen (myös samana päivänä). Toista seuraa voi edustaa kuitenkin kerrallaan korkeintaan viisi (5)
yhteistyöseuran pelaajaa.
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5.3. Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa
Seuran sisäiset pelaajasiirrot ovat sallittuja seuran kahden joukkueen välillä. Ottelua kohden saa
käyttää enintään kolmea lainapelaaja siten, että saadaan kentällinen täyteen. Lainapelaajia voi
käyttää vain tilanteissa, joissa muutoin peliä ei voida toteuttaa.
Sarjakohtaiset lainapelaajien sallittavat määrät määritellään tarkemmin sarjoja koskevissa
määräyksissä. Käytettävien lainapelaajien nimet ilmoitetaan ennen kautta, jos näin sarjoja
koskevissa määräyksissä edellytetään. Ottelumääriä ei ole rajoitettu. Liitto valvoo seuran sisäisiä
pelaajasiirtoja. Lainapelaajia ei saa käyttää sarjan lopputurnauksessa. Vaihtopelaajan
lainajoukkueessa tekemiä pisteitä ei lasketa mukaan viralliseen SM-sarjan pistetaulukkoon.
Vaihtopelaajan nimen perään tulee merkata pöytäkirjaan tähti (*). Pelaaja, joka on pelikiellossa, ei
voi siirtyä toiseen joukkueeseen ennen kuin pelikielto on kärsitty.
Junioripelaaja voi pelata oman ikäluokkansa lisäksi myös vanhemmissa ikäluokissa. Pelaaja saa
pelata samana päivänä oman ikäluokkansa lisäksi myös vanhemmassa ikäluokassa.
5.3.1. Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa eri sarjatasoilla

Seuran sisäiset pelaajasiirrot seuran kahden, eri sarjatasolla pelaavan joukkueen välillä ovat vapaasti
sallittuja. Ottelukohtaista lainapelaajamäärää tai ottelumääriä ei ole rajoitettu. Liitto valvoo seuran
sisäisiä pelaajasiirtoja eri sarjatasojen välillä. Jos joukkue voittaa mitalin kauden päätyttyä, on
lainapelaaja oikeutettu mitaliin, jos on pelannut vähintään yhden pelin joukkueen riveissä. SMsarjalla ja 1-divisioonalla on erilliset viralliset pistetaulukot. Lainapelaajan tekemät tehopisteet
lasketaan sarjakohtaisesti ja pelaaja voi kerätä pisteitä molemmilla sarjatasoilla. Pelaaja, joka on
pelikiellossa, ei voi siirtyä toiseen joukkueeseen ennen kuin pelikielto on kärsitty.
5.4. Siirretyn ottelun edustuskelpoiset pelaajat
Siirrettyyn otteluun saavat osallistua kaikki uutena pelipäivänä edustuskelpoiset pelaajat.
5.5. Uudelleen pelattavaksi määrätyn ottelun edustuskelpoiset pelaajat
Uudelleen pelattavaksi määrättyyn otteluun (mm. keskeytynyt ottelu, vastalauseen jälkeen
uudelleen pelattavaksi määrätty ottelu) saavat osallistua vain ne jotka olivat merkittynä
ottelupöytäkirjaan alkuperäisenä pelipäivänä ja ovat uutena pelipäivänä edelleen edustuskelpoisia
ko. seurassa. Mikäli alkuperäisessä ottelussa on 3 tai enemmän edustuskelvottomaksi todettuja
pelaajia tai edustuskelvoton maalivahti, saa seura korvata edustuskelvottomat pelaajat/maalivahdit
edustuskelpoisilla pelaajilla /maalivahdeilla (1-2 edustuskelvotonta kenttäpelaajaa, ei saa korvata).
Uudelleen pelattavassa ottelussa eivät voi pelata ne, jotka ovat alkuperäisessä ottelussa saaneet
pelikieltoa.
Mikäli molemmat alkuperäisen ottelun maalivahdit ovat loukkaantuneet tai vaihtaneet seuraa, saa
seura korvata heidät edustuskelpoisilla maalivahdeilla.
12
5.6. Kaksoisedustus
Juniorisarjoissa pelaajalle voidaan myöntää kaksoisedustus sillä edellytyksellä, että pelaajan omassa
seurassa ei ole juniorijoukkuetta, jota voi ikänsä puolesta edustaa (myös vanhemmat ikäluokat).
Kaksoisedustusoikeudesta on tehtävä ilmoitus sarjan järjestäjälle kausittain. Pelaajalle voidaan
myöntää kaksoisedustusoikeus enintään kahdeksi kaudeksi.
5.7. Pelaajasopimukset
Seura voi tehdä alle 15-vuotiaan pelaajan kanssa enintään yhden pelikauden mittaisen kirjallisen
sopimuksen, jolla pelaaja sitoutuu joukkueeseen toimintakauden ajaksi.
5.8. Seuratoimitsijat
Toimitsijatehtävissä seuran tulee käyttää omia seuratoimitsijoitaan. Seuratoimitsijoiden
koulutuksesta vastaa seura. Seuran toimitsijavastaavien koulutuksesta vastaa Liitto. Liitto voi
velvoittaa seuran käyttämään ulkopuolisia toimitsijoita, mikäli seuratoimitsijoiden työskentelyssä
havaitaan selkeitä puutteita tai epäurheilijamaista käytöstä.
6. SARJOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
6.1. Sarjamuodot
Liittohallitus päättää Lacrossen SM-sarjojen ja divisioonasarjojen sarjamuodot miehissä, naisissa ja
junioreissa toimintasuunnitelman mukaisin ehdoin. Lohkojaot ja otteluohjelmat tekee kyseisen
sarjan SM-sarjavastaava(t).

6.1.1. Suomen mestaruus
Lacrossen Suomen mestaruuden voi voittaa vain Suomen Lacrosseliitto ry:n jäsenseura kyseisen
seuran joukkueen voittamalla kunakin vuonna Suomen Lacrosseliiton määrittelemän SM-arvon
saavan sarjan. Sarja pelataan Liiton määräämällä tavalla.
6.1.2. SM-mitalit
Suomen Mestaruus –mitalin voi saada pelaaja seuraavin ehdoin :
i. Pelaaja, joka on pelannut vähintään yhden (1) koko kauden sarjaotteluita (ml. alkusarjat, karsinnat
jne.) tai on pelannut pudotuspeleissä yhdenkin ottelun, saa mitalin, mikäli on rekisteröity kyseiseen
seuraan ja joukkueeseen sen voittaessa mestaruuden.
ii. Pelaaja katsotaan pelanneeksi jokaisessa ottelussa, jossa hän on kuulunut ottelun pöytäkirjaan
merkittyyn kokoonpanoon.
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Suomen Mestaruus –mitalin voi saada toimihenkilö seuraavin ehdoin :
i. Joukkue on ilmoittanut toimihenkilön joukkueen toimihenkilöksi kauden alkaessa.
ii. Toimihenkilö toimii tehtävässään joukkueen voittaessa mestaruuden.
iii. Toimihenkilömitaleita jaetaan joukkuetta kohti korkeintaan 5 kappaletta.
iv. Suomen Mestaruuden voittaneelle seuralle toimitetaan yksi muistomitali.
6.2. Valtakunnalliset sarjat
Näissä säännöissä viitataan valtakunnallisiin sarjoihin. Valtakunnalliset sarjat pelikaudella 2020 ovat:
● Miehet, hybridi-sarja
● Naiset, field-sarja
6.3. Osanotto ja luovuttaminen
6.3.1. Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika valtakunnallisiin sarjoihin on määritelty Liittohallituksen puolesta ilmoittamalla se
hyvissä ajoin jäsenseuroille.
6.3.2. Ilmoittautumisen ja sarjaan osallistumisen edellytykset
Mikäli seuralla on päättyneeltä tai kuluvalta kaudelta maksamattomia erotuomari- tai
toimitsijamaksuja tai maksamattomia laskuja liitolle, ei sarjaan voi ilmoittautua eikä osallistua. Mikäli
seura jättää yllämainitut velvollisuutensa suorittamatta, sarjan järjestäjällä on oikeus sulkea joukkue
sarjatoiminnasta ja täyttää avoimeksi jäänyt sarjapaikka. Mikäli mahdollisessa konkurssitapauksessa
seuran sarjapaikka alemmalla sarjatasolla myönnetään toiselle seuralle, tulee uuden seuran maksaa
konkurssiin menneen seuran edellisen kauden maksamatta jääneet ko. velvoitteet
ilmoittautumisajan puitteissa ennen kuin sarjapaikka vahvistetaan.
Sarjan järjestäjä pidättää kyseisen sarjan osanottomaksun. Seuran ilmoitettua luopumisesta on
sarjan järjestäjällä oikeus antaa sarjapaikka toiselle seuralle.
6.3.3. Ottelun luovuttaminen ja sarjasta vetäytyminen

Lacrosseliiton sarjoissa ensimmäisen ottelun luovuttamisesta seuraa 150 euron sakko, toisen ottelun
luovuttamisesta seuraa sarjasta sulkeminen jäljellä olevaksi kaudeksi. Turnauksen järjestävälle
joukkueelle korvataan peruutuksista aiheutuneet kohtuulliset kulut.
Joukkueen vetäytyessä sarjasta sarjailmoittautumisen jo umpeuduttua, asettaa Liittohallitus
rahallisen sakon sarjasta vetäytyvälle joukkueelle. Sakkorangaistus suhteutetaan sarjamaksun
suuruuteen.
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6.4. Sarjojen tärkeysjärjestys
Mikäli Liiton maajoukkueet tai Liiton määräämät ottelut tarvitsevat kenttävuoroja, ne on asetettava
etusijalle ennen seurojen (myös muiden) samanaikaisia muita tilaisuuksia kuin sarjaotteluita. Kunkin
sarjan karsinnat, alkusarjat, jatkosarjat ja pudotuspelit ovat tärkeysjärjestyksessä varsinaiseen
sarjaan verrattavassa asemassa. Otteluiden alkamisajat määritellään seurojen kenttävuorojen
mukaan, mutta kaikki sarjaottelut on asetettava etusijalle harjoituksiin nähden.
Sarjojen tärkeysjärjestys kenttävuoroihin nähden on seuraava:
Maaottelu, Aikuisten SM-sarjaottelut, Aikuisten 1-divisioona, U19 SM-sarja, U16 SM-sarja ja U14 SMsarja
6.5. Pisteet ja järjestys sarjassa
6.5.1. Pisteet otteluista (ei jatkoaikaa)
Sarjassa saa voittanut joukkue kaksi pistettä ja hävinnyt nolla pistettä. Ottelun päättyessä tasan saa
kumpikin joukkue yhden pisteen.
6.5.2. Pisteet otteluista (sarjat, joissa on määritelty jatkoaika pelattavaksi voittajan selville
saamiseksi)
Varsinaisella peliajalla voittanut joukkue saa kaksi pistettä ja hävinnyt nolla pistettä. Ottelun ollessa
tasan varsinaisen peliajan jälkeen sarjoissa, joissa pelataan jatkoaika, saavat molemmat joukkueet
tasapelistä yhden pisteen, jatkoajalla maalin tehnyt joukkue saa lisäksi yhden lisäpisteen.
6.5.3. Järjestys sarjataulukossa
Tasapisteiden sattuessa ratkaisee järjestyksen sarjataulukossa keskinäisten otteluiden tulos.
Jos tilanne edelleen tämän jälkeen tasan, ratkaisee keskinäisten pelien maaliero (tehtyjen ja
päästettyjen maalien erotus). Jos maaliero on sama, ratkaisee järjestyksen päästettyjen maalien
lukumäärä. Jos päästettyjen maalien lukumäärä on sama, ratkaisee järjestyksen koko sarjan
maaliero. Mikäli tilanne on edelleen tasan, on vähemmän rangaistusminuutteja sarjassa saanut
joukkue paremmalla sijalla.
6.5.4. Keskinäisen paremmuuden ratkaiseminen sarjapaikasta pelattaessa
Mikäli sarjan päätyttyä tulosten perusteella jaetaan kaikkien joukkueiden seuraavan kauden
sarjapaikka (kauden viimeiset ottelut pelattu, ei jatkokarsintaa eikä muita otteluita kenelläkään
jäljellä) ja kaksi tai useampia joukkueita on tasapisteissä siten että yksi tai useampi joukkue pääsee
seuraavaksi kaudeksi ylemmälle sarjatasolle, ratkaistaan tasapisteissä olevien joukkueiden osalta
paremmuus tällaisessa tapauksessa seurojen kyseisessä sarjassa pelaamien otteluiden perusteella.

Paremmuus keskinäisissä otteluissa määräytyy tämän säännön kohdan 3. mukaan (Pisteet, maaliero,
päästetyt maalit jne.).
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6.6. Tulostiedotus
Valtakunnallisista sarjoista sekä Liiton erikseen määräämistä otteluista on järjestävän seuran
ilmoitettava pyydetyt tiedot tulostiedotukseen sarjan järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
6.7. Mediaoikeudet
Kaikkien Liiton tai sen alueen järjestämien sarjojen mediaoikeudet kokonaisuudessaan kuuluvat
Liitolle. Liitto sopii kaikki mediaoikeussopimukset kaikkien järjestämiensä sarjojen osalta. Seura
tarvitsee aina luvan liitolta liikkuvan kuvan lähettämiseen kotiotteluistaan. Lupa myönnetään
enintään yhdeksi kaudeksi kerrallaan.
6.8. Otteluiden talous
Suomen Lacrosseliiton hallitus määrittää sarjamaksun suuruuden todellisten kustannusten pohjalta.
Sarjamaksu kattaa kaikki otteluiden järjestämisestä aiheutuvat kulut.
6.9. Ensiapu
Liiton alaisissa sarjoissa pitää otteluissa olla läsnä ensiapukoulutuksen saanut henkilö ja suositeltavat
ensiapuvälineet, kuten sideharsoja, jääpusseja ja laastaria.
6.10. Ottelusiirrot
Sarjan järjestäjä voi koska tahansa siirtää minkä tahansa ottelun pakottavista syistä ilman
joukkueiden suostumusta. Valtakunnallisten sarjojen järjestäjän määräämiä ottelupäiviä ei muuteta
ilman sarjan järjestäjän lupaa. Ottelusiirtoon voi sarjan järjestäjä antaa anomuksesta luvan erityisistä
syistä, varattuaan sitä ennen vastustajalle tilaisuuden lausunnon antamiseen.
Ottelusiirto voi tapahtua ainoastaan molempien seurojen suostumuksella (ao. sarjassa pelaavan
joukkueen johtaja). Siirtoanomus on tehtävä kirjallisesti. Sarjan järjestäjän hyväksymästä
ottelusiirroista on ottelun järjestäjän välittömästi ilmoitettava kirjallisesti / sähköisesti vierailevalle
joukkueelle, erotuomareille ja toimitsijoille. Mikäli henkilökohtaista yhteydenottoa ei voida tehdä,
on ilmoitusvelvollisuuden omaavan tahon varmistettava, että ilmoitus on mennyt perille. Suositus
on, että siirtoa pyytävä joukkue toimii itse aktiivisena osapuolena siirtoa sovittaessa. Eli sopii itse
vastustajajoukkueen ja tuomareiden kanssa pelin uudesta ajankohdasta jne. pitäen samalla Liiton
tietoisena, mitä sovitaan.
6.10.1. Maajoukkue- ja kartoitustapahtumat
Seura on oikeutettu anomaan siirtoa sarjaotteluun, jos joukkueen pelaajista kolme (3) tai enemmän
on valittu maajoukkue- tai kartoitustapahtumaan.
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6.11. Uudelleen pelattavaksi määrätty ottelu
Olosuhteiden vuoksi uudelleen pelattavaksi määrätty ottelu pyritään pelaamaan samalla
paikkakunnalla kuin alkuperäinen ottelu. Ottelu on pyrittävä pelaamaan kahden viikon kuluessa
alkuperäisestä pelipäivästä.

6.12. Karsinta- ja playoff-otteluiden ratkaisutavat
Tasatilanteen sattuessa aikuisten ja U19-sarjan osalta noudatetaan WL:n jatkoaikasääntöjä. Muiden
sarjojen osalta pelataan yksi viiden minuutin jatkoaika täysin kentällisin äkkikuolemamenetelmällä.
Jos ratkaisua ei synny, pelataan tämän jälkeen 2vs2 (maalivahti+ yksi kenttäpelaaja) jatkoaika viiden
minuutin jaksoissa.
6.13. Pelipaidat
Pelipaitojen määräyksissä noudetaan WL:n pelipaitasääntöjä. Kotijoukkueella on oikeus valita
kotiotteluihinsa pelipaitansa väri. Vierasjoukkue on velvollinen huomioimaan kotijoukkueen peliasun
värin valitessaan omansa.
6.14. Erotuomari- ja toimitsijamäärät eri sarjoissa
6.14.1. Erotuomarimäärät
Erotuomarimäärät valtakunnallisissa sarjoissa on määritelty erillisessä taulukossa kohdassa ”Sarjoja
koskevat määräykset”.
7. OTTELUITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
7.1. Ottelut
Ottelut ovat joko Liiton tai alueen virallisia sarjaotteluita tai harjoitusotteluita. Otteluiden
keskinäinen tärkeysjärjestys on se, että yhteensattumien tapahtuessa pelaajien on ensisijaisesti
pelattava maaottelut, toiseksi Liiton ottelut, kolmanneksi Liiton alueen ottelut ja neljänneksi seuran
järjestämät ottelut.
7.2. Otteluissa noudatettavat säännöt
7.2.1. Kotimaiset ottelut
Kaikissa otteluissa on noudatettava Liiton kilpailusääntöjä ja WL:n pelisääntöjä.
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7.2.2. Poikkeukset pelisääntöihin eri sarjoissa
i. Pelikellon suunta
Suomessa pelattavissa otteluissa pelikello käy alhaalta ylöspäin.
ii. Kansainväliset ottelut
• Kansainvälisissä otteluissa on noudatettava WL:n sääntöjä.
• Suomessa pelattavissa juniorien kansainvälisissä otteluissa on käytettävä Suomessa voimassa
olevia ikäluokan sääntöjä.
7.3. Ottelupöytäkirja
Virallisissa otteluissa sekä harjoitusotteluissa on tehtävä pöytäkirja.
Pöytäkirjan pelaajaluettelo on vahvistettava ennen ottelua molempien seurojen edustajien sekä
ottelupöytäkirja ottelun jälkeen erotuomareiden ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoituksella. Joukkueen
osallistuessa peliin ilman valmentajaa voi puhuvan kapteenin vastuussa oleva pelaaja vahvistaa
pöytäkirjan pelaajaluettelon. Ottelupöytäkirjassa joukkueen kokoonpanon allekirjoituksellaan

vahvistavalla henkilöllä on oltava voimassa oleva Suomen Lacrosseliiton lisenssi, ja hän vahvistaa
allekirjoituksellaan, että pöytäkirjaan merkityt pelaajat ovat edustuskelpoisia kyseisessä ottelussa.
Pöytäkirjasta on annettava kopiot molemmille joukkueille.
Kotijoukkue/seura säilyttää alkuperäisen pöytäkirjan ja on velvollinen toimittamaan sen sarjan
järjestäjälle pyydettäessä.
Ottelupöytäkirja on täytettävä tarkasti ja siihen on merkittävä pelaajat sekä joukkueen edustajat.
Tästä määrätään tarkemmin sarjoja koskevissa määräyksissä. Pelaajan katsotaan pelanneen
sellaisessa ottelussa, jonka pöytäkirjaan hänet on merkitty. Pöytäkirjaan saa merkitä maksimissaan
18 pelaaja ottelua kohden.
7.3.1. Pöytäkirjasta puuttuva pelaaja
Pöytäkirjasta unohtuneen edustuskelpoisen pelaajan nimen voi lisätä pöytäkirjaan ottelun kestäessä
erotuomarin vahvistuksella. Erotuomarin on tehtävä lisäyksestä raportti sarjan järjestäjälle.
7.3.2. Maalivahteja koskevat erityissäännöt
Jos joukkueella on pöytäkirjassa vain yksi maalivahti, voi joukkue ainoan maalivahdin loukkaantuessa
tai saadessa peli- tai ottelurangaistuksen pukea tilalle kenttäpelaajan.
7.3.3. Ulkomaalaiset pelaajat
Joukkueessa voi pelata rajattomasti ulkomaalaisia pelaajia.
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7.4. Ottelun järjestäminen
Järjestävä seura vastaa ottelun järjestämiseen liittyvistä kaikista toimenpiteistä. Järjestävän seuran
tulee varmistua siitä, että tarvittavat vakuutukset tapahtuman järjestämiseksi ovat voimassa.
7.4.1. Järjestyksenpito
Järjestävä seura on vastuussa siitä, että ottelussa noudatetaan yleisesti voimassa olevia
turvallisuusmääräyksiä. Muussa tapauksessa joukkue voi menettää kotikenttäoikeutensa tai määrätä
pelattavaksi kotiottelut ns. suljetuin ovin.
7.4.2. Alkoholi- ja tupakkavalmisteita koskevat säännöt
Tupakkavalmisteiden (mm. nuuska) ja alkoholituotteiden käyttö pelaajille ja toimitsijoille
tarkoitetuissa tiloissa on kielletty. Juniorisarjojen otteluissa tai harjoituksissa joukkueet eivät saa
mainostaa alkoholijuomia.
Seniorisarjoissa pelaavien alle 18-vuotiaiden pelaajien peliasuissa tai alle 18-vuotiaiden
erotuomareiden tai muiden toimitsijoiden asuissa ei saa mainostaa alkoholijuomia.
7.5. Vierailevan joukkueen velvollisuudet
Vierailevan joukkueen on suositeltavaa ilmoittaa riittävän ajoissa joukkueensa kokoonpano.
Epävarmojen olosuhteiden vallitessa on vierailevan joukkueen ilmoitettava lähtöaikansa ja
matkustustapansa järjestäjälle.
7.6. Ottelupaikka

Jos ottelupaikaksi ilmoitettu kenttä ei määrättynä peliaikana ole kunnossa, ja paikkakunnalla on
toinen pelikelpoinen kenttä, on ottelu pelattava tällä kentällä.
7.7. Ottelun alkamisaika
Juniorisarjojen matkaottelut on aloitettava perjantaita ja lauantaita lukuun ottamatta viimeistään klo
18.00, elleivät joukkueet muuta sovi.
Mikäli ottelun alkamisaika valtakunnallisissa sarjoissa puuttuu otteluohjelmasta, on järjestävän
joukkueen ilmoitettava vierailevalle joukkueelle, tuomareille ja toimitsijoille ottelun alkamisaika ja
pelipaikka vähintään 14 vrk ennen ottelua.
Sarjan järjestäjä voi määrätä ottelun pelattavaksi em. aikamääräyksistä poiketen.
19
7.8. Olosuhteista johtuva ottelun peruuttaminen
Jos määrättynä ottelupäivänä pelikenttä ei ole käytettävissä paikkakunnalla, on siitä heti ilmoitettava
vierailevalle joukkueelle, kuitenkin viimeistään viisi (5) tuntia ennen matkustavan joukkueen
lähtöaikaa.
Jos tilanne on epävakainen, ettei varmuudella voida sanoa voidaanko ottelu pelata, on ilmoitettava
"varoitus" viimeistään viisi tuntia ennen vierailevan joukkueen ilmoittamaa lähtöaikaa. Järjestävä
joukkue ilmoittaa lopullisen päätöksen kaksi (2) tuntia ennen vierailevan joukkueen lähtöä. Mikäli
menetellään toisin, joutuu järjestävä joukkue korvaamaan vierasjoukkueen matkakustannukset.
Ottelupaikalla erotuomarit ratkaisevat lopullisesti ottelun pelaamisesta. Liitto ei vastaa
peruuttamisesta aiheutuneista kuluista tai vahingoista.
7.9. Ottelun keskeyttäminen pelillisistä syistä
Erotuomareilla on oikeus erittäin painavista syistä keskeyttää ottelu, jos he huomaavat, ettei sitä
pelata sääntöjen mukaan.
7.10. Ottelun keskeyttäminen olosuhteiden takia
Pelipaikan vaihtumisesta päättävät ottelun erotuomarit.
Jos korvaavaa pelipaikkaa ei löydy, ottelu on keskeytettävä ja se pelataan myöhemmin uudestaan.
Joukkueilla on enintään viikko aikaa sopia ja ilmoittaa uusintaottelun aika ja paikka sarjan järjestäjän
määräämään takarajaan mennessä. Jos joukkueet eivät pääse sopuun uudesta pelipäivästä,
uusintaottelun ajankohdan määrittelee sarjan järjestäjä.
Uusintaottelun kaikista järjestämiskuluista vastaa kotijoukkue. Vierasjoukkue vastaa matkamajoitus- ja ruokailukustannuksistaan. Mahdollisessa uusintaottelussa ovat edustuskelpoisia vain ne
pelaajat, jotka olivat merkittynä pöytäkirjaan alkuperäisessä ottelussa.
7.11. Ottelun luovutus
Mikäli joukkueessa ei ole riittävästi pelaajia ottelun alkaessa, tuomitaan joukkue hävinneeksi
luovutuksella.
Sarjakohtaiset vähimmäispelaajamäärät määritellään sarjoja koskevissa määräyksissä.
7.12. Ikärajat

7.12.1. Alaikäiset pelaajat
Alaikäraja sarjoissa on 15 vuotta.
7.13. Tieto erotuomareille ottelusta
Ottelun järjestäjän on varmistuttava siitä, että otteluun nimetyt erotuomarit ja toimitsijat ovat
tietoisia tehtävästään (päivä, paikka ja alkamisaika) viimeistään 7 vuorokautta ennen ottelua.
20
7.14. Erotuomarikustannukset
Sarjaotteluiden erotuomarikustannukset maksaa Liitto tai järjestävä seura Liiton vahvistamien
ohjeiden mukaan.
8. EROTUOMAREITA, OTTELUVALVOJIA JA TOIMITSIJOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
8.1. Erotuomarit ja toimitsijat
8.1.1. Viralliset erotuomarit
Virallisissa otteluissa voivat erotuomareina toimia vain Liiton hyväksymät erotuomarit. Tuomarilla
tulee olla toiminnan kattava vakuutusturva. Heidän toimikautensa kestää enintään yhden pelikauden
kerrallaan.
8.1.2. Kansainvälinen erotuomaritoiminta
Liiton sarjoissa voidaan käyttää ulkomaalaisia tuomareita, jotka ovat suorittaneet WL:n tai vastaavan
erotuomarikoulutuksen.
8.2. Erotuomareiden ja toimitsijoiden nimeäminen
8.2.1. Maaottelut
Liiton nimeämä kilpailutoiminnan päällikkö vastaa erotuomareiden nimeämisestä kotimaassa
pelattaviin maaotteluihin sekä ulkomailla pelattaviin maaotteluihin kutsuttuihin tuomaritehtäviin.
8.2.2. Valtakunnalliset ja alueelliset sarjat
Liiton SM-sarjojen erotuomarien nimeämisestä vastaa Liiton nimeämä kilpailutoiminnan päällikkö
yhteistyössä sarjakohtaisten erotuomarivastaavien kanssa.
8.2.3. Kansainväliset ottelut
Kansainvälisiin harjoitusotteluihin, joissa toisena osapuolena on suomalainen joukkue, erotuomarit
nimeää Liiton kilpailutoiminnan päällikkö. Muihin kansainvälisiin seurajoukkueiden välisiin otteluihin
nimetään erotuomarit järjestävän joukkueen tason mukaisesti.
8.2.4. Muut harjoitusottelut
8.2.5. Toimitsijatehtävät
8.3. Jääviys erotuomaritoiminnassa
Pelaavan joukkueen lisenssin omaava pelaaja ei voi tuomita kyseistä ottelua.
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9. VASTALAUSEET
9.1. Vastalauseet
9.1.1. Vastalauseen perusteet
Vastalauseen voi tehdä seuraavista asioista:
i. Edustuskelvottomat pelaajat
• Edustuskelpoisuutta koskevasta vastalauseesta ei tarvita ilmoitusta ottelupaikalla.
ii. Olosuhteet tai ottelujärjestelyt
• Vastalausetta olosuhteiden tai ottelujärjestelyjen takia ei oteta käsiteltäväksi, ellei siitä ole
ilmoitettu erotuomareille ja merkitty ottelupöytäkirjaan ennen ottelun alkua.
iii. Pelisääntöjen vastainen tapahtuma esim. toimitsijavirhe
• Vastalauseesta pelisääntöjen vastaisesta tapahtumasta pitää tehdä merkintä ottelupöytäkirjaan
välittömästi ottelun jälkeen.
Vastalausetta ei voi tehdä seuraavista asioista:
i. Erotuomarin tekemistä ratkaisuista
• Maalitilanteissa tai
• annetuissa rangaistuksissa.
9.1.2. Vastalauseen jättäminen
Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava sarjan järjestäjälle viimeistään kolmantena
päivänä ottelusta klo 24.00.
Vastalauseen ko. ottelusta voivat tehdä vain ottelussa pelaavien/pelanneiden joukkueiden seurat.
9.1.3. Vastalausemaksu
Vastalausemaksu, joka on suoritettava vastalauseen toimittamisen yhteydessä määräajan puitteissa,
on 150 euroa. Maksu on suoritettava vastalauseen tekevän seuran tililtä. Jos vastalause hyväksytään,
maksu palautetaan takaisin.
9.1.4. Vastalauseen käsittely
Kaikkien sarjojen vastalauseet käsittelee Liiton kilpailuvaliokunta.
9.1.5. Valitusoikeus
Kaikista vastalausepäätöksistä on valitusoikeus Liittohallitukselle sekä vastalauseen tekijällä että
vastalauseen kohteena olevalla. Valitusmaksu on 100 euroa. Valitusmaksu palautetaan, mikäli
päätös kumotaan tai muuttuu.
Valitus vastalausepäätöksistä valitusvaliokunnalle on tehtävä viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä
vastalausepäätöksen tiedoksi antamisesta.
Vastalauseiden käsittelyssä on valitusvaliokunnan päätös lopullinen. Valitusvaliokunnan päätökseen
tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.
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9.2. Vastalauseratkaisut
Vastalauseen käsittelevä elin voi vastalauseen perusteella määrätä:
● Vastalauseen tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin ottelun lopputulos on 10-0.
• Mikäli hyväksyttävä vastalause on voittaneen joukkueen tekemä, jää ottelun lopputulos voimaan,
paitsi jos maaliero on alle viisi maalia, jolloin lopputulos on 10-0.
● Ottelu voidaan määrätä pelattavaksi uudelleen.
● Hävinneen joukkueen vastalause voidaan hyväksyä ja jättää lopputulos voimaan.
● Vastalauseen käsittelevä elin voi myös määrätä sakkoja pelaajalle, toimihenkilölle tai seuralle.
● Pelaajille ja/tai toimihenkilöille voidaan määrätä peli- ja/tai toimintakieltoja.
10. KURINPITO
10.1. Kurinpitomenettely
Seurat, niiden hallituksen jäsenet, seurojen toimihenkilöt, seuratoimitsijat, pelaajat, erotuomarit ja
toimitsijat ovat velvollisia noudattamaan Liiton kilpailusääntöjä ja niitä määräyksiä, joita
kilpailusääntöjen nojalla on annettu. Tapahtuneista rikkomuksista voidaan tuomita jäljempänä
mainituin perustein rangaistus.
Kurinpitomenettelyssä voidaan käsitellä kaikki kilpailu- ja pelisääntöjen vastaiset tapaukset, joissa
SLaL:n sarjoissa pelaavan joukkueen pelaaja tai toimihenkilö on osallisena, mukaan luettuna
kansalliset ja kansainväliset ottelut (ml. maaottelut), ei kuitenkaan WL:n järjestämät ottelut ja
turnaukset. Kansainvälisissä harjoitusotteluissa sattuneet tapaukset käsitellään SLaL:n sarjoissa
pelaavan joukkueen osalta.
10.2. Asianosaisen kuuleminen
Ennen kuin kurinpitoelin ratkaisee tutkittavana olevan asian, on asianosaiselle varattava tilaisuus
tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti. Kuulemismenettelyssä on oikeus käyttää avustajaa.
Kuulemisesta voidaan luopua, mikäli seuraamuksena oleva peli - tai toimintakielto ei ole kahta (2)
ottelua pitempi.
Asianosaisella on aina oikeus antaa vastineensa. Tällöin asianosaisen on ilmoitettava
kurinpitoelimelle vastineen antamisesta. Vastine tehdään kirjallisena. Vastine voidaan pyytää
asianomaisen seuran välityksellä:
i. Seuraavana arkipäivänä sen ottelun jälkeen, jolloin asianosaiselle on tuomittu peli- tai
ottelurangaistus, tai
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ii. viimeistään ennen asianosaisen edustaman joukkueen seuraavaa kyseessä olevan sarjan virallista
sarjaottelua, mikäli edellä mainittu asianosaisen joukkueen seuraava virallinen sarjaottelu pelataan
ennen 1.-kohdassa mainittua ajankohtaa. Erittäin painavasta syystä kurinpitoelin voi hyväksyä
myöhemminkin tulleen ilmoituksen vastineen antamisesta.

Kurinpitoelin varaa asianosaiselle kohtuullisen ajan vastineen antamiseen. Vastineen antamisajan
määräämisessä on otettava huomioon asian käsittelemiseen liittyvät pakottavat aikataululliset seikat
(eri sarjoissa eri tiheydellä otteluita). Mikäli vastinetta ei toimiteta annettuun määräaikaan
mennessä, voidaan kurinpitopäätös tehdä pelaajaa/toimihenkilöä kuulematta.
10.3. Kurinpitäjät
Kurinpitovaltaa käyttää kilpailuvaliokunta. Erotuomarien ja virallisten toimitsijoiden kurinpidosta
vastaa Liittohallitus.
10.4. Kurinpidon alaiset teot
Rangaistukseen voidaan tuomita pelaaja, toimihenkilö, erotuomari, toimitsija, joukkue tai seura;
● joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut ottelurangaistus tai
pelirangaistus käytöksestä;
• sama koskee tekoa, joka on jäänyt ottelussa tuomitsematta, mutta josta olisi pitänyt määrätä
jompikumpi mainituista rangaistuksista.
● joka ottelun kestäessä tai ottelusta tehtyjen päätösten johdosta on esiintynyt loukkaavasti tai
mielenosoituksellisesti erotuomaria tai muuta toimihenkilöä kohtaan.
● joka ottelun aikana erotuomarin tai muiden toimihenkilöiden määräyksestä on poistettu
kenttäalueelta.
● joka harjoitus- tai pelikaudella on syyllistynyt doping- tai huumausaineiden käyttöön, myyntiin,
valmistukseen tai hallussapitoon tai toiminut tavalla, joka on aiheuttanut lajille kielteistä julkisuutta.
● joka on syyllistynyt edellä mainittujen aineiden mainostamiseen.
● joka muutoin on syyllistynyt epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen.
● joka rikkoo SLaL:n toimintasääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä.
● joka rikkoo SLaL:n vahvistamia kilpailusääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta
niitä.
● joka rikkoo SLaL:n alueen vahvistamia kilpailumääräyksiä.
● joka erotuomarina tai toimitsijana jättää saapumatta hänelle määrättyyn tehtävään tai
● jättää suorittamatta tai laiminlyö erotuomarille tai toimitsijalle kuuluvat tehtävät.
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10.5. Kurinpitomenettelyssä määrättävät rangaistukset
Kurinpitomenettelyssä määrättäviä rangaistuksia ovat:
● huomautus
● varoitus
● taloudellinen sanktio
● pelikielto (pelaajat) tai toimintakielto (joukkueen toimihenkilöt erotuomarit ja toimitsijat) joko
määräajaksi tai ainaiseksi

● erottaminen joko määräajaksi tai ainaiseksi
● otteluiden tuomitseminen hävityksi tai uusintaottelun määrääminen
10.5.1. Väliaikainen peli- ja toimintakielto
Sen lisäksi, mitä lacrossen pelisäännöissä on määrätty, voi kurinpitorangaistuksesta päättävä taho
asettaa pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin tai toimitsijan väliaikaiseen peli- ja toimintakieltoon
siksi ajaksi, kun kurinpitoasian käsittely on kesken.
Mikäli pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin tai toimitsijan epäillään esitutkinnassa tai muussa
vastaavassa viranomaismenettelyssä syyllistyneen vakavaan rikokseen, voidaan hänet asettaa
väliaikaiseen peli- ja toimintakieltoon, kunnes asia on viranomais- tai tuomioistuinmenettelyssä
lopullisesti ratkaistu.
10.6. Täydentävät rangaistukset
● Kurinpitokäsittelyyn voidaan saattaa mikä tahansa ennen ottelua, ottelun aikana tai ottelun
jälkeen sattunut tapaus, johon on osallisena pelaaja tai joukkueen toimihenkilö, riippumatta siitä,
onko erotuomari määrännyt tästä rangaistusta.
● Kurinpitokäsittelyn aikana pelaaja tai toimihenkilö on oikeutettu edustamaan seuraansa, ellei
toisin määrätä eikä pelaajalle tai toimihenkilölle ole tuomittu ottelutapahtumassa
ottelurangaistusta.
10.7. Kurinpitokäsittely otteluvideon tai muun ottelusta olevan tallenteen perusteella
Liitto voi tutkia harkintansa mukaan minkä tahansa tapauksen ottelusta kuvatun tallenteen
perusteella. Joukkueella ei ole oikeutta vaatia tällaista kurinpitokäsittelyä, päätöksen asiasta tekee
yksin kurinpidosta kulloinkin vastaava taho.
Seuralla/joukkueella on velvollisuus kuvamateriaalin toimittamiseen kurinpitäjän niin pyytäessä.
Kurinpitomenettelyn jälkeen toimitettua kuvamateriaalia ei oteta huomioon valitusmenettelyssä,
ellei kuvamateriaalin esittämättä jättämiselle kurinpitomenettelyn aiemmassa vaiheessa ole
olemassa hyväksyttävää syytä.
10.8. Kurinpitokäsittely seuran tai joukkueen pyynnöstä
Seuralla tai joukkueella ei ole oikeutta pyytää kurinpitokäsittelyä mistään tapauksesta.
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10.9. Rangaistusten määrääminen ja kärsiminen
● Peli- ja toimintakiellot päätetään kärsittäväksi seuraavissa otteluissa samassa sarjassa, jossa
pelatusta ottelusta pelikielto määrättiin. Harjoitusotteluissa tulleet erikseen määrätyt peli- ja
toimintakiellot kärsitään sarjaotteluissa.
● Peli- ja toimintakiellot koskevat aina kaikkia sarjaotteluita kaikissa ikäluokissa ja sarjoissa, kunnes
peli- tai toimintakielto on kärsitty. Kurinpitäjä voi päättää, onko pelaaja pelikelpoinen pelikiellon
aikana olevissa harjoitusotteluissa. Pelikiellot voivat koskea myös maaotteluita.
● Pelaaja, joka on pelikiellossa, ei voi toimia pelikieltonsa aikana toimihenkilönä missään
joukkueessa. Toimihenkilö, joka on toimintakiellossa, ei voi pelata toimintakieltonsa aikana missään
joukkueessa.

● Pelikiellossa oleva pelaaja ei voi vaihtaa seuraa ennen kuin pelikielto on kärsitty.
● Erotuomari, joka pelatessaan tai toimiessaan toimihenkilönä on määrätty peli- tai
toimintakieltoon, ei voi toimia erotuomarina ennen kuin hänen peli- tai toimintakieltonsa on
kärsitty.
● Jos pelikielto ei ehdi tulla kärsityksi sarjaotteluissa kauden päättymisen vuoksi, siirtyy se
kärsittäväksi seuraavan kauden alusta lukien siinä seurassa ja joukkueessa, jossa aloittaa pelaamisen
sarjaotteluissa.
● Jos pelaaja on pelikiellossa ensimmäisissä otteluissa, katsotaan pelikielto kärsityksi tietyssä
joukkueessa, kunhan pelikiellon jälkeen pelaaja on merkitty kokoonpanoon ko. joukkueen
seuraavassa ottelussa.
● Jos pelaaja on alkukaudesta pelaamatta eikä kuulu mihinkään joukkueeseen ja liittyy myöhemmin
johonkin joukkueeseen, kärsitään pelikielto sen jälkeen, kun pelaaja on lunastanut lisenssin ja on
ilmoitettu jonkun joukkueen kokoonpanoon kuuluvaksi.
● Jos pelaaja on pelikiellossa kauden ensimmäisissä sarjaotteluissa, katsotaan pelikielto kärsityksi
tietyssä joukkueessa, kunhan pelikiellon jälkeen pelaaja on merkitty kokoonpanoon ko. joukkueen
seuraavassa ottelussa.
● Kun määrättävä rangaistus on enemmän kuin kuuden (6) ottelun peli- tai toimintakielto, käsittelyn
suorittaa SLaL:n Liittohallitus kaikissa sarjoissa.
● Kaikki peli- tai ottelurangaistukset, jotka on tuomittu erotuomarin koskemattomuuden
loukkaamisesta, käsitellään SLaL:n kurinpitäjän / kilpailuvaliokunnan toimesta.
● Mikäli peli- tai toimintakiellossa oleva pelaaja tai toimihenkilö ei noudata hänelle määrättyä
rangaistusta aiheuttaa se välittömästi lisärangaistuksen sekä ko. pelaajalle tai toimihenkilölle sekä
seuralle.
● Jos pelaaja ollessaan pelikiellossa pelaa ja tekee rikkeen josta tuomitaan erikseen pelikieltoa,
määrätään tämä pelikielto kaksinkertaisena kärsittäväksi voimassa olleen pelikiellon jälkeen.
● Jos pelaaja pelaa useammassa kuin yhdessä ikäluokassa, ja hänellä jää ikäluokan sarjaotteluiden
loputtua kauden lopussa kärsittäväksi pelikieltoa siten että se siirtyisi seuraavaan kauteen, voi
pelaaja kärsiä pelikieltonsa loppuun toisen ikäluokan otteluissa, mikäli on pelannut kyseisessä
toisessa ikäluokassa vähintään 1/3 kyseisen ikäluokan sarjaotteluista.
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10.10. Doping- ja huumausainerikkomukset
Doping- ja huumausainerikkomukset käsittelee aina Liittohallitus.
10.11. Pelikiellon ja toimintakiellon määrittely
Peli- / toimintakiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa. Virallinen
ottelu alkaa yhtä tuntia ennen ottelun ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyy molempien joukkueiden
poistuttua ottelupaikalta. Säännön rikkominen johtaa lisärangaistuksiin. Valvontavastuu kiellon
noudattamisesta on rangaistun seuralla (työnantajalla) sekä joukkueenjohtajalla.
10.12. Muutoksenhaku

Kurinpitoelimen tekemästä ratkaisusta voi valittaa SLaL:n Liittohallitukselle. Valitus on tehtävä
seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kurinpitopäätöksen tiedoksi antamisesta. Valitukseen on
liitettävä kulloinkin voimassa oleva valitusmaksu. Valitusmaksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan
tai muuttuu. Liittohallituksen päätökseen tyytymätön voi saattaa päätöksen urheilun
oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.
11. SARJOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KAUDELLA 2020
11.1. Naisten field-sarja
Naisten SM-sarjassa 2020 pelataan kaksinkertainen runkosarja, johon osallistuu Helsinki Chiefettes,
Helsinki Cherookies, Turku Titans Ladies ja Jyväskylä Valon Queens.
Välieräotteluissa runkosarjassa toiseksi sijoittunut joukkue pelaa runkosarjan kolmanneksi
sijoittunutta joukkuetta vastaan finaalipaikasta. Runkosarjan ensimmäiseksi sijoittunut joukkue pelaa
runkosarjan neljänneksi sijoittunutta vastaan finaalipaikasta.
11.1.1. Peliaika
Pelataan 4x15 minuuttia juoksevaa aikaa. Erien välissä vaihdetaan pelipäätyjä. Ensimmäisen, toisen
ja kolmannen erän viimeiset 30 sekuntia ja neljännen erän kaksi (2) viimeistä minuuttia ovat
tehokasta peliaikaa. Aikalisän pituus on 90 sekuntia. Joukkueilla on käytössään kaksi aikalisää, yksi
ensimmäiselle ja yksi toiselle puoliskolle.
11.1.2. Ottelun ratkaiseminen
Playoff-otteluissa noudatetaan WL:n sääntökohtaa 11J.
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11.1.3. Pelaajamäärät
Pelaajamäärä on kuusi (6) kenttäpelaajaa sekä maalivahti. Joukkueen ottelukohtainen pelaajien
enimmäismäärä on 18.
Jos lainaaminen ei ole mahdollista, tai jos molemmilla joukkueilla on haasteita saada kokonaista 6+1
kentällistä pelaajia, voidaan pelaavien joukkueiden välillä sopia myös pelikohtaisesta 5+1
pelaajamäärästä. Tällaiset pelit ovat samanarvoisia suhteessa täysillä kentällisillä pelattaviin peleihin.
Joukkue saa ottaa enintään kaksi (2) pelaajaa mukaan semifinaali- ja finaalipeliin, jotka eivät ole
pelanneet runkosarjaottelua/-otteluita.
11.1.4. Tuomaritoiminta
Otteluissa tulee olla vähintään kaksi (2) sarjan tuomarivastaavan hyväksymää, sääntöihin
perehtynyttä tuomaria. Suosituksena WL:n sääntöjen mukaiset määrät.
Tuomarien ei tule käyttää aurinkolaseja, suoran katsekontaktin takaamiseksi.
Asialliseen tuomariasustukseen kuuluu hihallinen paita. Seura- ja joukkuelogoilla varustettua
vaatetusta tulee välttää.
Ottelut pelataan WL:n 2020-sääntökirjan mukaisesti
11.1.5. Toimitsijat
Ottelutoimitsijoita tulee olla vähintään kolme.

11.1.6. Lainapelaajat
Lainapelaajien käyttö on sallittua. Ottelua kohden saa käyttää enintään kahta (2) lainapelaajaa,
kunnes kokonaismäärä joukkueella on 7+1. Maalivahdin lainaaminen on sallittua.
Lainapelaajia ei saa hyödyntää semifinaali- tai finaalipeleissä. Tarvittaessa joukkue voi pelata vajaalla
5+1 kentällisellä.
Lainapelaajia ei tarvitse nimetä ennen kauden alkua, eikä pelaajakohtaista ottelumäärää ole
rajoitettu.
Joukkueiden tulee ennen peliä (esim. tuomarien pitämässä kapteenin puhuttelussa tai pöytäkirjaa
luovuttaessaan) ilmoittaa vastustajajoukkueelle käyttävänsä lainapelaajia. Erillistä lupaa
lainapelaajien käyttöön pelin toiselta osapuolelta ei vaadita. Lainapelaajat merkitään
pelipöytäkirjoihin siten, että henkilön nimen perässä on *-merkintä. Lainapelaajille ei kerry
pistetilastoja.
11.1.7.
Kaudella 2020 pelikentän koko on 70 x 60 m. Crease on piirrettynä 9 m päätyrajasta, piste on
merkittynä kenttään 4m takarajasta niin että GLE pisteelle on 5m. Kentällä ei ole paitsio viivoja.
Maalivahti ei saa nousta yli puolen kentän. Pelaaja joka tekee maalin, pudottaa mailan välittömästi
maahan (WL:n sääntökohtaa Rule 14 B).
Pelin aloituksessa joukkueilla on kolme (3) pelaajaa aloituksessa, yksi (1) pelaaja keskialoituksessa ja
kaksi (2) pelaajaa keskiympyrän kaarella. Kolme (3) muuta pelaajaa odottavat 11 m kaaren takana ja
saavat liikkua viivan yli vasta, kun pallo on hallussa toisella joukkueella.
28
11.2. Miesten box-sarja
Box lacrossen SM-sarja pelataan neljän joukkueen sarjassa, jossa yhtenä joukkueena on Ruotsin
maajoukkue.
11.2.1. Peliaika
Peliaika otteluissa on 3x15min, joista viimeisen jakson 3 viimeistä minuuttia tehokasta peliaikaa.
Loppuottelussa ja pronssiottelussa peliaika on 3x15min tehokasta peliaikaa.
11.2.2. Ottelun ratkaiseminen
Alkusarjan otteluissa, jos ottelu päättyy tasan, ei jatkoaikaa pelata. Pudotuspeleissä noudatetaan
WL:n jatkoaikasääntöjä.
11.2.3. Aikalisä-käytäntö
Molemmilla joukkueilla on mahdollista käyttää kaksi (2) aikalisää, kuitenkin yhden aikalisän per
pelattu erä.
11.2.4. Tuomaritoiminta
Otteluissa tulee olla vähintään kaksi (2) sarjan tuomarivastaavan hyväksymää, sääntöihin
perehtynyttä tuomaria. Suosituksena WL:n sääntöjen mukaiset määrät.

Tappelut ovat ehdottoman kiellettyjä. Tuomari määrittää, johtaako tappelutilanne muihin
pelaajaa/pelaajia koskeviin sanktioihin.
Muilta osin noudatetaan WL:n sääntöjä.

