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SM-LIIGA SÄÄNNöT KAUSI 2021-2022
1. Yleistä
SM-liiga on Dartsliiton jäsenkerhoille tarkoitettu joukkuemuotoinen sarja. SM-liigassa noudatetaan
näiden sääntöjen ja määräysten lisäksi Suomen Dartsliiton yleisiä kilpailusääntöjä,
kilpailukausidokumenttia (palkintosummat, rankingpisteet) ja erikseen julkaistavaa playoffs/karsintatiedotetta. SM-liigan sarjatasot, lohkojen joukkuemäärät, otteluohjelma, pelimuoto ja
kullekin sarjatasolle tarkoitetut ottelupöytäkirjat julkaistaan kausittain ja ne toimivat osana näitä
sääntöjä. Karsintojen ja play-offsien toimintamali ja pelimuodot määritellään erikseen julkaistavassa
karsintatiedotteessa. Liigaan ilmoittautumisesta tiedotetaan ja ohjeistetaan liiton yleisissä
tiedotuskanavissa aina edellisen kauden päättyessä.

2. Joukkue
Miesten joukkue muodostuu neljästä ja naisten joukkue kolmesta pelaajasta. Miesten ja Naisten 1- ja
miesten 2-divisioonassa voidaan pelata vajaalukuisena; miehissä kolmella ja naisilla kahdella
pelaajalla. Vajaalla pelaamisesta aiheutuu 25€ rikemaksu.
Mestaruussarjassa vajaalla pelaaminen on kiellettyä ja se tulkitaan luovutukseksi, josta tulee
sääntöjen mukainen sakkomaksu (osallistumismaksu + 100€ per ennen luovutusta pelattu
sarjakierros) ja sarjasta poistaminen.
Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva SDL:n kilpailulisenssi tai kyseessä olevaa
ottelukierrosta varten hankittu kertalisenssi. Kertalisenssi on kielletty mestaruussarjoissa. Yksittäinen
pelaaja saa edustaa vain yhtä joukkuetta kunkin kierroksen aikana. Tämä koskee myös siirrettyjä
otteluita. Naispelaaja saa osallistua miesten SM-liigaan.
Kunkin joukkueen tulee nimetä kapteeni, joka vastaa ottelupöytäkirjojen oikeellisuudesta sekä toimii
joukkueen yhteyshenkilönä mahdollisissa jälkikysymystilanteissa. Kapteenin ei tarvitse olla joukkueen
pelaava jäsen. Joukkueella on mahdollisuus vaihtaa pelaajaa kesken ottelun sairauskohtauksen ym.
vastaavan Force Major tapahtuman sattuessa. Vaihtopelaajan tulee täyttää kaikki lisenssi- ja
karenssiehdot.
Edustuskelvoton pelaaja: Mikäli jälkikäteen huomataan edustuskelvottoman pelaajan pelanneen
ottelussa, kerholle tuomitaan 100€:n sakkorangaistus
Kullakin joukkueella on yhteyshenkilö liiton nettisivujen yhteyshenkilölistassa. Häneen ollaan
yhteydessä esim. myöhästymistapauksissa. Hänen tulee olla myös saavutettavissa tekstiviestillä
liigadokumenttien palauttamisaikana, ellei dokumenttiin ole selkeästi merkattu muuta yhteystietoa.

3. Siirtosäännöt
Yleistä:
 Siirtosäännöt ovat voimassa aina yhden liigakauden, kauden vaihtuessa tilanne nollautuu
Siirtosäännöt koskevat sekä SDL-lisenssillä että kertalisenssillä pelaamista
 Yksi pelaaja per joukkue tarkoittaa aina sitä joukkuetta, mihin siirretään. Ei sitä, mistä siirretään.
Eri kerhojen väliset siirtosäännöt:
SM-liigassa on voimassa kahden kierroksen karenssi eli yhden kerhon joukkueessa pelannut pelaaja
ei saa liigassa edustaa toisen kerhon joukkuetta kahteen seuraavaan kierrokseen viimeisen vanhassa
kerhossa heittämänsä kierroksen jälkeen.
Saman kerhon eri sarjatasoilla pelaavien joukkueiden väliset siirtosäännöt:
 Alemmalla sarjatasolla pelaavasta joukkueesta saa siirtyä ylemmällä sarjatasolla pelaavan
joukkueeseen rajoittamattomasti koko kauden ajan.
 Ylemmältä tasolta alemman tason joukkueeseen saa siirtyä yksi pelaaja per kierros runkosarjan
(1-7 krs) ajan.
Saman kerhon samalla sarjatasolla pelaavien joukkueiden väliset siirtosäännöt:
 Mestaruussarjoissa saman kerhon joukkueilla on yhden kierroksen karenssi. Siirto-oikeus
katsotaan aina pelaajan viimeksi pelaaman kierroksen perusteella. Tyhjä eli pelaamaton kierros
ei nollaa pelaajan heittotasoa vaan siirto-oikeus seuran sisällä katsotaan aina pelaajan viimeksi
pelaaman kierroksen perusteella.
 Miesten ja naisten ykkösdivisioonassa ja miesten kakkosdivisioonassa on rajoittamaton siirtooikeus runkosarjan ajan.
Play-off ja karsinnat (sisältäen kierroksen 8 semifinaalit ja karsinnat)
1. Play-offeissa ja karsinnoissa pelaavan pelaajan on pelattava ko. kerhossa (ei välttämättä
joukkueessa) runkosarjan aikana.
2. Mikäli samasta kerhosta on kaksi tai useampaa joukkuetta play-offseissa tai karsinnoissa, on
pelaajan ja edustettava sitä joukkuetta, jota on viimeksi edustanut runkosarjassa.
3. Liigakauden 7 kierrokseen päättäneistä mestaruussarja ja 1 divisioona joukkueista ei voi
siirtää 6 ja 7 kierroksella pelanneita pelaajia saman kerhon karsintoihin osallistuviin alemman
sarjatason joukkueisiin.

4. Sarjataulukko, pistelaskenta
Pisteiden kertyminen
 Voitosta joukkue saa kaksi (2) pistettä ja tasapelistä yhden (1) pisteen.
Sijoituksen määräytyminen
 Sarjataulukko määräytyy kerättyjen pisteiden perusteella. Pisteiden ollessa tasan paremmuuden
ratkaisee eräsuhteet. Jos nekin ovat samat, niin ratkaisee voittojen lukumäärä. Mikäli joukkueet
edelleen ovat tasapisteissä, ratkaisee sijoituksen joukkueen heittokeskiarvo.
Edustuskelvoton pelaaja
Pelaajan joukkue tuomitaan sarjatasosta riippuen 10-0 / 8-0 / 7-0 hävinneeksi paitsi jos sääntöjä
rikkonut joukkue on hävinnyt ja voittosuhde on ollut tuota suurempi. Tällöin vain edustuskelvottoman
pelaajan pelit hylätään. Ranking-pisteet ja tehotilasto menevät aina kuitenkin pelattujen pelien
mukaan.

Nousijat ja putoajat
 Määritellään erikseen julkaistavassa karsintatiedotteessa

5. Pelitapahtuma
Järjestävän kerhon on huolehdittava, että pelipaikassa käytettävissä olevien taulujen määrä on
suhteessa kerhon ilmoittamien joukkueiden lukumäärään. Liigaottelut etenevät SDL:n nettisivuilta
ladattavien liigadokumenttien mukaisesti. Pelimuotona runkosarjassa on mestaruussarjassa 501/7,
muissa sarjoissa 501/5. Karsinta- ja Play-offien pelimuodot määritellään vuosittain erillisessä
karsintatiedotteessa. Karsintatiedote ja tarkemmat sarjakohtaiset määräykset julkaistaan kun
joukkuemäärät ovat elokuussa varmistuneet.
Ensimmäinen ottelu alkaa 11:30. Toinen ottelu alkaa välittömästi ensimmäisen ottelun jälkeen ja
kolmen joukkueen kierroksella kolmas ottelu välittömästi toisen ottelun jälkeen. Joukkueiden tulee olla
paikalla 15 minuuttia ennen oman ottelunsa alkua.
Kirjausvastuut jaetaan koti- ja vierasjoukkueiden välillä tasan kaikilla sarjatasoilla. Kirjauspapereiden,
tussien ja pöytäkirjan täyttämiseen liittyvien välineiden hankkimisesta vastaa kotijoukkue.
Jokaisella ottelukierroksella täytetään edellä mainittu liigadokumentti, josta saadaan tulostettua sekä
virallinen ottelupöytäkirja että pelaajien keskiarvolomake. Mestaruussarjoissa ja miesten 1
divisioonassa
liigadokumentti
lähetetään
liigasihteerille
välittömästi
pelien
jälkeen.
liigasihteeri.sdl@gmail.com.
Miesten II divisioona ja naisten I divisioona pelipäivän jälkeisenä päivänä klo 12:00 mennessä.
Vierasjoukkueille jää kopiot (sähköinen tai tulostettu) ottelupöytäkirjasta.
Pelaajien heittojärjestys määräytyy ottelupöytäkirjan mukaan joukkueen nimeämässä järjestyksessä.
Vajaalla pelattaessa tyhjää nimeä pidetään yhtenä pelaajana eli joukkue päättää onko tyhjä kohta
numero 1,2,3 vai 4. Vajaalla pelattaessa tulos on aina 3-0. Mikäli on pelattu kokonaan väärä peli ei
tätä peliä huomioida lopputuloksissa.
Vaihtopelaaja:
Miesten 1 divisioonassa voi vaihtaa yhden pelaajan kierroksen toiseen otteluun. Miesten 2
divisioonassa ja naisten 1 divisioonassa voi vaihtaa kaikki pelaajat kierroksen toiseen otteluun.
Mestaruussarjassa pelaajavaihtoja ei saa tehdä.

6. Otteluiden pelipäivistä sopiminen
1. Kilpailukalenteriin merkityt päivät ovat ohjeellisia ja joukkueet voivat siirtää kirjallisesti keskinäisiä
pelipäiviä vapaasti. Sovitusta siirrosta lähetetään sähköposti liigasihteerille ja siirrettyjen ottelujen
yhteyshenkilöille heidän kuittaustaan varten. Sähköpostista tulee ilmetä minkä ottelun siirrosta on
kysymys, mihin ajankohtaan se siirretään ja kenen kanssa asiasta on sovittu.
2. Koko kierroksen pelipäivän muutosta voi anoa liigasihteeriltä kuuden joukkueen yhteisanomuksella
viimeistään neljä viikkoa ennen ottelupäivää. Anomuksesta tulee ilmetä minkä kierroksen siirrosta on
kysymys, mihin ajankohtaan se siirretään ja vähintään kuuden joukkueen hyväksytä siirrolle Tästäkin
muutoksesta osa joukkueista voi poiketa sopimalla uuden pelipäivän kts. Kohta 1
3. Koko kierroksen pelipäivän voi liittohallitus siirtää viimeistään kuusi viikkoa ennen ottelupäivää
yleisellä ilmoituksella liiton tiedotuskanavissa.
4. Kaikki siirretyt ottelut on pelattava viimeistään 7. kierroksen pelipäivänä.
5. Pelaaja ei saa pelata kahdesti samalla kierroksella ja pelipäiviä siirrettäessä kannattaa muistaa
siirtosäännöt ja mahdolliset karenssit, jotka ovat sidoksissa pelattuihin kierroksiin.

7. Sarjan tuomarointi
Operatiivisissa asioissa liigan päätäntä – ja tuomarivaltaa käyttää liigasihteeri. Liigasihteerin toimintaa
ohjaa liittohallitus. Kaikissa tilanteissa ottelut pyritään pelaamaan loppuun otteluun osallistuvien
pelaajien parhaan näkemyksen mukaan. Epäselvyydet kirjataan erilliselle dokumentille ja toimitetaan
liigasihteerille allekirjoitusten kera. Mikäli joukkueet eivät pääse yhteisymmärrykseen epäselvyydestä,
tulee näiden ottaa yhteyttä liigasihteeriin, joka pyrkii ratkaisemaan ongelman välittömästi.
Kilpailusihteeri ja liittohallitus rankaisevat liigaan osallistuvia kerhoja, joukkueita tai yksittäisiä pelaajia
tilanteen niin vaatiessa. Rankaiseminen pohjautuu paikalla olleiden henkilöiden toimittamaan
kirjalliseen materiaalin tai muihin kirjallisiin huomautuksiin, pyydettyihin lisäselvityksiin tai selvitysten
huomiotta jättämisiin. Ennen varsinaista rangaistusta liittohallitus lähettää aina asianomaisille
kirjallisen selvityspyynnön. Mahdollinen rangaistus määritetään vasta tämän vastineen käsittelyn
jälkeen.
Automaattiset (ilman huomautusta) syntyvät rikemaksut ja sakkomäärät:
Ottelupöytäkirjassa oleva virhe (virheelliset nimet, lohko puuttuu, tilastot väärin) eli kaikki mikä vaatii
ylimääräistä selvitystyötä: 20€
Liigasihteeri joutuu huomattavissa määrin korjaamaan dokumenttia tai jos siihen pyydetyt korjaukset
eivät tule sunnuntaina klo 12 mennessä: 50 €
Ottelupöytäkirjojen tai tulostietojen myöhästyminen: 50 €
Vajaalla pelaaminen niissä sarjoissa, joissa se on sallittua: 25 €
Edustuskelvottoman pelaajan käyttö: 100 €
Sarjasta luopuminen johtaa aina sakkoon, jonka suuruus on osallistumismaksu + 100 € per ennen
luovutusta pelattu sarjakierros.
Rikemaksun eräpäivä on heti (8 pv netto). Maksamattomasta rikemaksusta lähetetään aina
huomautusmaksu, jonka suuruus on 1,5 x alkuperäinen rikemaksu. Maksamaton rikemaksun
huomautusmaksu voi aiheuttaa kerhon (siis koko yhdistyksen) sulkemisen pois liigasta. Määrättävä
sakko on aina osoitettu kerholle ja maksuvelvollinen on kerho, vaikka sakon aiheuttaja on joukkue tai
yksittäinen pelaaja. Erityisen voimakkaasta rikkeestä tai toistuvista rikkeistä voi sääntövastaava
rangaista joukkuetta vähentämällä sen pistemäärää tai sulkemalla joukkueen tai yksittäisen pelaajan
sarjasta. Pelaajan tai joukkueen sulkemiseen liittyvän rangaistuksen vahvistaa aina liittohallitus.
Kaikista rangaistuksista voi valittaa liittohallitukselle.

8. Sääntöjen muuttaminen
SDL pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä sääntöjä, milloin SDL:n liittohallitus katsoo sen
tarpeelliseksi.

