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B-poikien SM-sarja 2019 
 

Lohkojako 

A-lohko (5 joukkuetta) 

Hyvinkään Tahko 1; Hyvinkään Tahko 2; Kouvolan Pallonlyöjät 1; Kouvolan Pallonlyöjät 2; Imatran Pallo-

Veikot 

B-lohko (5 joukkuetta) 

Turku-Pesis; Manse PP Tampere; Ulvilan Pesä-Veikot; Seinäjoen Maila-Jussit; Alajärven Ankkurit 

C-lohko (5 joukkuetta) 

Jyväskylän Kiri & Kirittäret juniorit; Kiteen Pallo -90; Joensuun Maila; Siilinjärven Pesis; Sotkamon Jymy 

D-lohko (5 joukkuetta) 

Veteli Pesis; Haapajärven Pesä-Kiilat; Pattijoen Urheilijat, Raahe; Kempeleen Kiri; Oulun Lippo Juniorit 

Sarjajärjestelmä 2019 

Runkosarja  

Runkosarja pelataan neljässä alkulohkossa kaksinkertaisena sarjana (A, B, C ja D-lohko). Jokaisessa lohkossa 

on viisi (5) joukkuetta.  

Karsintaottelut ylempään loppusarjaan 

Runkosarjan jälkeen lohkojen 3. pelaavat ristikkäin (A3-B3 ja C3-D3) karsintaottelun ylemmän jatkosarjan 

paikasta paras yhdestä -järjestelmällä. Ottelun voittaja saa paikan ylempään loppusarjaan ja häviäjä jatkaa 

pelejä alemmassa loppusarjassa. Kotietu määräytyy kilpailumääräysten § 36.3 mukaisesti. 

Ylempi loppusarja  

Ylempi loppusarja pelataan kahdessa viiden (5) joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana (E ja F-lohko). 

Lohkossa E pelaa lohkojen A ja B sijoille 1 ja 2 sijoittuneet joukkueet sekä voittaja karsintaottelusta A3-B3. 

Lohkossa F pelaa lohkojen C ja D sijoille 1 ja 2 sijoittuneet joukkueet sekä voittaja karsintaottelusta C3-D3. 

Alempi loppusarja 

Alempi loppusarja pelataan kahdessa viiden (5) joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana (G ja H-lohko). 

Lohkossa G pelaa lohkojen A ja B sijoille 4 ja 5 sijoittuneet joukkueet sekä häviäjä karsintaottelusta A3-B3. 

Lohkossa H pelaa lohkojen C ja D sijoille 4 ja 5 sijoittuneet joukkueet sekä häviäjä karsintaottelusta C3-D3. 

Karsintaottelut pudotuspeleihin  

Loppusarjojen jälkeen ylempien loppusarjalohkojen 4. ja alempien loppusarjalohkojen voittajat (E4-G1 ja 

F4-H1) pelaavat karsintaottelun paikasta puolivälieriin paras yhdestä -järjestelmällä. Ottelun voittaja saa 

paikan puolivälieriin. Kotietu on alempien loppusarjojen voittajilla (G1 ja H1). 

Pudotuspelit  

Puolivälierissä pelaavat ylemmän loppusarjan lohkojen sijoille 1-3 sijoittuneet sekä karsintaotteluiden 

voittajat (E4 tai G1 ja F4 tai H1). Pelit pelataan ottelupareina paras kolmesta -järjestelmällä. Kotietu on 

loppusarjalohkossa paremmin sijoittuneella. G1 ja H1 katsotaan olevan pudotuspelien kotietua 

ratkaistaessa aina heikommin sijoittuneita. Puolivälierien ottelukaavio: E1-F4/H1, F1-E4/G1, E2-F3 ja F2-E3. 

Välierissä pelaavat puolivälierien voittajat ottelupareina paras kolmesta - järjestelmällä. Kotietu on 

loppusarjalohkossa paremmin sijoittuneilla joukkueilla. Välierien ottelukaavio: E1/F4/H1-F2/E3 ja 

F1/E4/G1-E2/F3. 
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Välierien voittajat pelaavat loppuottelussa ja välierien häviäjät pronssiottelussa. Ottelut pelataan paras 

kolmesta -järjestelmällä ja kotietu on loppusarjalohkossa paremmin sijoittuneella joukkueella. Mikäli 

joukkueilla on sama sijoitus loppusarjassa, kotietu ratkaistaan kilpailumääräysten § 36.3 mukaisesti. 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään 


