
 

 

 

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY 
Sarjamääräykset kaudelle 2022 

Liittokokouksen hyväksymä 19.12.2021  
  



 

 

Sisältö 
1. LISENSSIT .................................................................................................................................................... 3 
2. SARJAMAKSUT (per joukkue) ............................................................................................................... 3 
3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA KIRJAAMISMAKSU ................................................................. 4 
4. EROTUOMARIT ............................................................................................................................................ 5 
5. EROTUOMARIMAKSUT ............................................................................................................................. 7 
6. OTTELUPÖYTÄKIRJAT ............................................................................................................................... 7 
7. TILASTOT ...................................................................................................................................................... 8 
8. TILASTOIJAT ................................................................................................................................................ 8 
9. LUOPUMISSAKKO ...................................................................................................................................... 8 
10. TIEDOTUS .................................................................................................................................................. 8 
11. VASTALAUSEMAKSU .............................................................................................................................. 9 
12. VALITUS KURINPITOPÄÄTÖKSESTÄ ................................................................................................ 9 
13. ILMOITTAUTUMINEN .............................................................................................................................. 9 
14. OTTELUPAIKAT JA AJAT ........................................................................................................................ 9 
15. EDUSTUSKELVOTON PELAAJA ......................................................................................................... 10 
16. NUORET ..................................................................................................................................................... 10 
17. LIPPUPALLO ............................................................................................................................................. 10 
18. KORKEAKOULUSARJA .......................................................................................................................... 10 
19. PELIPALLO ................................................................................................................................................ 10 
 
  



 

 

1. LISENSSIT 
Kaikkien otteluiden osalta pelaajien, valmentajien ja toimitsijoiden tulee omata SAJL:n 
kilpailulisenssi.  
Amerikkalainen jalkapallo  

 Aikuiset (18v)  120 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (A1)  
Aikuiset (18v) 7vs7  65 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (A2)  
17v ja alle     95 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (U17)  
15v ja alle    85 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (U15)  
13v ja alle    75 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (U13)  
11v ja alle    45 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (U11)  
9v ja alle  25 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (U9)  
Korkeakoulut  29 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (O)  

Lippupallo  

 Aikuiset  15 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (S)  
Pelipassi 16v ja alle  15 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (L)  
Pelipassi 12v ja alle  10 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (L)  
Pelipassi 8v ja alle  2 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (L)  

(Am jalkapallo lisenssi ei sisällä lippupalloa, pelaajalla voi olla am jalkapallolisenssi toisessa  

seurassa ja lippupallo toisessa seurassa)  

Muut lisenssit  

 Tuomarilisenssi       39 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu (T)  
Valmentajalisenssi                           50 EUR + vakuutus / rekisteröintimaksu 
Toimitsijalisenssi            30 EUR (poislukien virallinen lääkintähenkilöstö)  
Joukkuelisenssi    32 EUR (erikseen sovitut paikalliset sarjat) 

 

2. SARJAMAKSUT (per joukkue) 
Miehet   

Vaahteraliiga  1000 Euroa  
I-divisioona  600 Euroa  
II-divisioona  300 Euroa  

III-divisioona (7vs7)  150 Euroa  
Korkeakoulusarja 

Naiset  

 100 Euroa  

Naisten Vaahteraliiga   600 Euroa  
Naisten I-divisioona    300 Euroa  
Naisten II-divisioona (7vs7)   

Nuoret, amerikkalainen jalkapallo (pojat ja tytöt)  

 150 Euroa  

U20, U17, U15, U13  200 Euroa  
U11 ja U9  

Lippupallo  

 100 Euroa  

Aikuiset turnausmaksut  50€ / Joukkue  



 

 

Nuoret   50€ / Joukkue  
(Ei jäsenseura turnausmaksu + 100€)  

3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA KIRJAAMISMAKSU 
Pelaajasiirtolomakkeiden ja kirjaamismaksun on oltava liitossa määräpäivään mennessä 
pelioikeuden saamiseksi kyseisessä sarjassa siirtoajankohdan mukaisin ehdoin.  

Kirjaamismaksu on kaikissa sarjoissa 50 Euroa.  

Vapaa siirtoaika on kaikissa sarjoissa vuosittain 1.1.-30.6. sekä 30.9.-31.12.  

Amerikkalaisen jalkapallon sarjoissa noudatetaan seuraavia siirtoaikoja ja niille määrättyjä ehtoja:  
Aika/sarja  Miesten Vaahteraliiga 

ja I-divisioona  
Miesten II-divisioona ja 
sitä alemmat sarjatasot  

Naisten sarjat  

1.1.-30.6.  kirjaamismaksu 50e  kirjaamismaksu 50e  kirjaamismaksu 50e  

1.7.-14.8.  kirjaamismaksu 100e 
+ 1 ottelun karenssi 

kirjaamismaksu 50e  kirjaamismaksu 100e 
+ 1 ottelun karenssi 

15.8.-30.9.  Ei mahdollista siirtyä  kirjaamismaksu 100e  
+ yhden ottelun karenssi 

Ei mahdollista siirtyä  

1.10.-31.12.  kirjaamismaksu 50e  kirjaamismaksu 50e  kirjaamismaksu 50e  

Karenssipelillä tarkoitetaan liiton viralliseen sarjaohjelmaan tarkoitettua kyseisen joukkueen 
sarjatason peliä, jossa pelaajalla olisi muuten edustusoikeus. Kansainvälisissä siirroissa 
kirjaamismaksun määrittää IFAF,mutta siirtoihin sovelletaan kuitenkin yllämainittuja 
karenssiaikoja, SAJL:n kirjaamismaksua ja korotettua kirjaamismaksua. Kansainvälisissä siirroissa 
kirjaamismaksu on sama kuin kohdemaan perimä kirjaamismaksu, mutta aina vähintään 50 
euroa. 

Seura voi Vaahteraliigassa nimetä kuusi (6) ja 1-divisioonassa kolme (3) pelaajaa suojalistalle 
viimeistään runkosarjan alkua edeltävän sunnuntain aikana.  Nimettyjen pelaajien tulee olla 
joukkueeseen siirrettyjä ja heidän lisenssit tulee olla maksettu. Suojaus astuu voimaan 
pelaajan pelattua ensimmäisen ottelunsa. Näiden pelaajien tilalle seura voi siirtää pelaajan 
ilman korotettua kirjaamismaksua ja karenssia sekä siirtoaikarajoitusta (ei 4 vrk odotusaikaa). 
Suojaus siirtyy tällöin tilalle tulevalle pelaajalle ja alkuperäinen suojattu pelaaja ei voi enää 
edustaa seuraa kyseisellä pelikaudella, muuta kuin tulemalla takaisin toisen suojatun pelaajan 
tilalle. Palaaminen on mahdollista kuitenkin vain yhden kerran.  

Pelatakseen pudotuspeleissä joukkueeseen siirtyvän pelaajan tulee kuitenkin pelata runkosarjassa 
määritelty minimiottelumäärä ollakseen edustuskelpoinen runkosarjan jälkeisissä peleissä.   

Siirtyminen miesten ja naisten sarjoissa on mahdollista myös 30.6. asti vapaan siirtoajan mukaisin 
ehdoin kaikille niille pelaajille, jotka ovat olleet Suomessa seuraansa kirjoilla 31.3.2022 ja 
pelanneet Suomessa sekä saavat luvan siirtymiseen vanhalta seuraltaan. Karenssit siirtojen 
yhteydessä koskevat myös ulkomailta Suomeen siirtyviä pelaajia kansainvälisten siirtomaksujen ja 
–rajoitusten päälle. 

Nuorten sarjoissa pelaaja voi siirtyä kirjaamismaksulla edellä olevan kohdan rajoituksin (lupa 
vanhalta seuralta) kilpailuvuoden aikana.  

Lippupallon siirtoajoista ja ehdoista määrätään lippupallon sarjamääräyksissä.  



 

 

Farmijoukkueiden välisistä pelaajasiirroista ja niiden rajoituksista määrätään 
farmisopimussäännöissä.  

Korkeakoulusarjoissa pelaaja voi siirtyä joukkueeseen määräajaksi koko korkeakoulusarjan ajaksi 
ilman kirjaamismaksua. Sarjan päätyttyä pelaajan edustusoikeus palautuu välittömästi siihen 
seuraan, jossa pelaajan edustusoikeus oli ennen määräaikaista siirtoa korkeakoulusarjaan 
osallistuvaan joukkueeseen.   

4. EROTUOMARIT 
SAJL:n virallisissa otteluissa erotuomareiden tulee olla SAJL:n hyväksymiä ja voimassaolevan 
erotuomaritoimintaan oikeuttavan lisenssin haltijoita.  

Kaikkiin otteluihin määrätään erotuomarit SAJL:n erotuomarivaliokunnan toimesta, joka nimittää 
jokaiselle sarjalle ja ikäluokalle oman sarjavastaavan.  

Erotuomarimäärät sarjojen otteluissa:  
7 erotuomaria  Vaahteraliiga  

 
5 erotuomaria  Naisten Vaahteraliiga, Miesten I- divisioonat  

Miesten III-divisioona loppuottelu  
U20-SM runkosarja ja pudotuspelit (11vs11)  
U17- SM loppuottelu   
U15- SM loppuottelu  
U13- SM loppuottelu  
 

4-7 erotuomaria  U17-SM runkosarja ja pudotuspelit (11vs11)  
U15-SM runkosarja ja pudotuspelit U13-
SM runkosarja ja pudotuspelit  
Miesten II-divisioona   
Naisten I-divisioona (11vs11)  
U20 alemmat sarjatasot (11vs11)  
U20 (7vs7)  
U17 (7vs7)  
U15 (7vs7)  
Korkeakoulusarja  
 

3-5 erotuomaria  Miesten (7vs7)  
Naisten (7vs7)  
 

2 erotuomaria +1-3 pelinohjaajaa/erotuomaria  
U13, U11 ja U9 turnaukset 
 

3-4 erotuomaria  5vs5 lippupallo  

Sarjoihin osallistuvilla seuroilla on velvollisuus huolehtia siitä, että se on kouluttanut riittävän 
määrän erotuomareita. Tämä tarkoittaa, että seuralla on vähintään alla olevan taulukon mukainen 
määrä koulutuksen käyneitä erotuomareita per amerikkalaiseen jalkapalloon osallistuva joukkue. 
Seura, jolla on joukkueita amerikkalaisen jalkapallon sarjoissa voi osallistua lippupallosarjoihin 
ilman lisäerotuomarikoulutus velvollisuutta. Seura, joka osallistuu vain lippupallosarjaan, on 
velvollinen kouluttamaan erotuomareita alla olevan taulukon mukaisesti. Koulutuksen 
laiminlyönnistä seuralle langetetaan 300 euron sakko per puuttuva erotuomari.  
 



 

 

Joukkueita  Koulutettujen erotuomareiden vähimmäismäärä  
1 joukkue  3 erotuomaria  
2 joukkuetta  4 erotuomaria  
3 joukkuetta  5 erotuomaria  
4 joukkuetta  6 erotuomaria  
5 joukkuetta  6 erotuomaria  
6 joukkuetta  7 erotuomaria  
7 joukkuetta  8 erotuomaria  
8 joukkuetta  9 erotuomaria  
9+ joukkuetta  10 erotuomaria  
Erotuomarit määrätään otteluihin alla olevan taulukon mukaisesti.  

MIESTEN SARJAT  
Vaahteraliiga  Erotuomarivaliokunta määrää erotuomarit henkilökohtaisesti.  

I--divisioona  Erotuomarivaliokunta määrää ottelun erotuomarit henkilökohtaisesti.  

II-divisioona Runkosarjassa ja pudotuspeleissä kotijoukkueen velvollisuutena on hoitaa 
otteluun vähintään 4 erotuomaria. Loppuotteluun erotuomarit (5) määrätään 
henkilökohtaisesti.  

III-divisioona Runkosarjassa ja pudotuspeleissä kotijoukkueen velvollisuutena on hoitaa 
otteluun vähintään 4 erotuomaria. Loppuotteluun erotuomarit (5) määrätään 
henkilökohtaisesti.  

Miesten (7vs7)  
 
 

Runkosarjassa ja pudotuspeleissä kotijoukkueen velvollisuutena on hoitaa 
otteluun vähintään 3 erotuomaria.  
 

NAISTEN SARJAT  
Vaahteraliiga   Erotuomarivaliokunta määrää ottelun erotuomarit henkilökohtaisesti.  

I-divisioona Runkosarjassa ja pudotuspeleissä kotijoukkueen velvollisuutena on hoitaa 
otteluun vähintään 4 erotuomaria. Loppuotteluun erotuomarit (5) määrätään 
henkilökohtaisesti.  

Naisten 2D (7vs7)  Runkosarjassa ja pudotuspeleissä kotijoukkueen velvollisuutena on hoitaa 
otteluun vähintään 3 erotuomaria.  

NUORTEN SARJAT  
U20SM-pojat  Erotuomarivaliokunta määrää ottelun erotuomarit henkilökohtaisesti.  

U17SM  Runkosarjassa ja pudotuspeleissä kotijoukkueen velvollisuutena on hoitaa  
U15SM  otteluun vähintään 4 erotuomaria. Loppuotteluun määrätään 5 erotuomaria  
U20 (7vs7) 
U17 (7vs7) 
U15 (7vs7)  
U13 SM  

henkilökohtaisesti.  

U13,U11 ja U9  

LIPPUPALLO  

Turnauksiin turnausjärjestäjä nimeää vähintään 2 erotuomaria ja 1-3 
pelinohjaajaa/erotuomaria peli.  

Turnaukset  Kuhunkin turnaukseen voi ottaa osaa vain järjestämällä/tuomalla 
turnaukseen kaksi erotuomaria.  

Erotuomarimääräykset tehdään sarjoihin viimeistään 2 viikkoa ennen sarjan alkua.  



 

 

Jos seura ei saa järjestettyä erotuomareita turnaukseen seuraa tästä 300 Euron sakko per 
tuomari.   

5. EROTUOMARIMAKSUT 
Jokaisen sarjaan osallistuvan joukkueen tulee maksaa liiton määräämälle tilille erotuomarimaksu.  
Tuomarimaksut kaudella 2022:  

Vaahteraliiga   4250 Euroa  
Miesten I-divisioona   2500 Euroa  
Miesten II-divisioona   100  Euroa  
Miesten III-divisioona  100  Euroa  
Naisten Vaahteraliiga  3000 Euroa  
Naisten I-divisioona   100  Euroa  
U20 SM-sarja  500  Euroa  

(Tarvittaessa 2. erä enintään 1500€ toteuman 
mukaan)  

U17 SM-sarja   100  Euroa  
U15 SM-sarja   100  Euroa  
U20 7vs7-sarja  100  Euroa  
U17 7vs7-sarja  100  Euroa  
U15 7vs7-sarja  100  Euroa  
U13 SM  

Ei erillistä tuomarimaksua kaudella 2022:  

100  Euroa  

Naisten II-divisioona   0  Euroa  
Lippupallo  0  Euroa  
Korkeakoulusarja  0  Euroa  
U13, U11 ja U9 -nuorten turnaukset  Turnauskohtaiset maksut  

Maksut sarjoihin laskutetaan maksettavaksi 15.5. mennessä.  

Erotuomarimaksut palautetaan ylimenevältä osalta seuroille toteutuneiden tuomaritehtävien 
mukaisesti marraskuussa. Toteutuneina tuomaritehtävinä pidetään vain sellaisia otteluita, joista 
ottelupöytäkirja on toimitettu liittoon. 

6. OTTELUPÖYTÄKIRJAT 
Kotijoukkueen tehtävään asettama toimitsija vastaa ottelupöytäkirjan liitteiden toimittamisesta 
päätuomarille. Lääkärin tai ensiapuhenkilön nimi ilmoitetaan myös ottelupöytäkirjassa. Päätuomari 
tarkastaa ennen ottelun alkua, että lääkäri tai ensiapuhenkilö on paikalla. 

Päätuomari täyttää ja allekirjoittaa ottelupöytäkirjan ottelupaikalla heti ottelun jälkeen ja toimittaa 
sen liitteineen liittoon viimeistään 3 vrk ottelun jälkeen.  
Ottelupöytäkirjaan liitetään molempien joukkueiden virallinen pelaajaluettelo.  

Jos ottelupöytäkirjaa ei ole toimitettu 30.9. mennessä, ei ottelusta makseta tuomaripalkkioita. 
Määräpäivän jälkeen pelattavien otteluiden osalta palkkioita ei makseta, jos pöytäkirjaa ei ole 
toimitettu 31.10. mennessä  



 

 

7. TILASTOT 
Vaahteraliigassa (miehet ja naiset) ja miesten I-divisioonassa tilastointi suoritetaan kaikissa 
otteluissa hyväksytyllä tietokoneohjelmalla. Muissa SM-sarjoissa pudotus- ja mitalipeleissä tilastot 
tehdään niin ikään hyväksytyllä tietokoneohjelmalla.  

Miesten Vaahteraliigassa tilastoidaan ottelut suorana. Jos suorana tilastointi (LIVE) epäonnistuu 
niin ottelun tilastokooste (Box score) on toimitettava liiton määräämällä tavalla viimeistään tunti 
ottelun päättymisen jälkeen.   

Ottelun täydelliset tilastot on toimitettava viimeistään tunti ottelun päättymisestä.  
Muissa sarjoissa runkosarjan otteluista on toimitettava ottelun lopputulos ja pisteiden tekijät 
viimeistään tunti ottelun päättymisen jälkeen liiton määräämiin osoitteisiin.  

Tilastoinnin laiminlyöntisakot: MIESTEN VAAHTERALIIGA  
- tilastot/Box Score myöhässä, enintään 1 vrk 250 Euroa - 
tilastot/Box Score myöhässä, enintään 2 vrk 500 Euroa 
- tilastot/Box Score myöhässä, enintään 7 vrk -2 
sarjapistettä 

Tilastoinnin laiminlyöntisakot: MIESTEN I-DIVISIOONA  
- tilastot/Box Score myöhässä, 2h - 1 vrk 100 Euroa 
- tilastot/Box Score myöhässä, enintään 2 vrk 300 Euroa 
- tilastot/Box Score myöhässä, enintään 7 vrk -2 
sarjapistettä 

Tilastoinnin laiminlyöntisakot: NAISTEN VAAHTERALIIGA  
- tilastot/Box Score myöhässä, 1-2 vrk 100 Euroa 
- tilastot/Box Score myöhässä, enintään 2 vrk 300 Euroa 
- tilastot/Box Score myöhässä, enintään 7 vrk -2 
sarjapistettä 

Tilastoinnin laiminlyöntisakot: muut sarjat  
- tilastot myöhässä, enintään 7 vrk 100 Euroa 
- tilastot myöhässä, enintään 4 vkoa 300 Euroa 

8. TILASTOIJAT 
Jokaisen seuran täytyy nimetä 2 tilastoijaa jokaiseen otteluun, jossa on tilastointivelvollisuus. 
Sakko puuttuvasta tilastoijasta on 100 Euroa/tilastoija. Sarjoihin, joissa on tilastoitava vain 
pisteiden tekijät riittävät, että on nimetty 1 tilastoinnista vastaava henkilö.  

9. LUOPUMISSAKKO 
Luopumissakko on maksimissaan 2.000 Euroa, mutta televisioitavissa otteluissa ja  
Vaahteraliigassa maksimissaan 10.000 Euroa. Luopumissakkoa ei peritä niiltä osin, mitä nuorten 
sarjamääräyksissä on mainittu.  

10. TIEDOTUS 
Tiedotuksen laiminlyönnistä on sakko Vaahteraliigan joukkueilta 500 Euroa ja divisioona-, naisten 
sekä juniorijoukkueilta 100 Euroa. Tiedotusvelvollisuudet on määritetty tarkemmin sarjakirjoissa 
tai lisenssikriteerien mukaisesti tulosyksiköissä.  



 

 

11. VASTALAUSEMAKSU 
Vastalausemaksu on 200 Euroa. Maksu tulee olla suoritettuna ennen vastalauseen jättämistä 
säännöissä määrätyn tahon käsiteltäväksi. Jos vastalause hyväksytään, palautetaan 
vastalausemaksu seuralle.  

12. VALITUS KURINPITOPÄÄTÖKSESTÄ 
Valitus maksu on 500 Euroa. Maksu tulee olla suoritettuna ennen vastalauseen jättämistä. Jos 
seuran valitus hyväksytään, valitusinstanssi päättää maksun mahdollisesta palauttamisesta 
seuralle.  

13. ILMOITTAUTUMINEN 
Vaahteraliigaan, miesten 1-divisioonaan sekä naisten Vaahteraliigaan ilmoittautumisen katsotaan 
tapahtuvan automaattisesti ranking-sijoitusten mukaisesti. Seuralla on kilpailujärjestelmän 
mukaisin poikkeuksin mahdollista vaihtaa sarjatasoa ilmoittamalla tästä liitolle kirjallisesti näissä 
miesten sarjoissa 30.09.2022 ja naisten Vaahteraliigassa 31.10.2022 mennessä.  

Muihin sarjoihin ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti lähettämällä sähköposti ko. sarjan 
sarjapäällikölle ja SAJL:n toimistoon.  

KAUSI 2023  

NUORTEN SARJAT   
Ilmoittautumisajat nuorten sarjoihin:  
U20-U13 sarjat   31.12.2022 mennessä  

Ilmoittautumisajat nuorten turnauksissa pelattaviin sarjoihin:  
U13-, U11 ja U9      31.12.2022 mennessä  
(turnauksiin, joissa ei pelata ennakkoon luodun sarjaohjelman mukaisesti voi ilmoittautua 
turnauskohtaisesti.)  

NAISTEN SARJAT   
Ilmoittautumisajat naisten sarjoihin:  
I-divisioona 1.11.2022 mennessä  
II-divisioona 31.01.2023 mennessä  

MIESTEN SARJAT   
Ilmoittautumisajat miesten sarjoihin:  
II-divisioona       01.11.2022 mennessä  
III-divisioona ja alemmat tasot  31.01.2023 mennessä  

LIPPUPALLO SARJA  
Ilmoittautumiset turnauksiin lippupallon sarjakirjan mukaisesti.  

Sarjoissa, joihin ei erikseen ilmoittauduta, sarjamaksut laskutetaan seuroilta tammikuussa. Muissa 
sarjoissa sarjamaksu laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

14. OTTELUPAIKAT JA AJAT 
Liiton sarjoihin osallistuvien joukkueiden tulee ilmoittaa kotiotteluidensa paikat, päivämäärät ja 
kellonajat kirjallisesti liiton toimistoon viimeistään 30 vrk ennen kyseisen sarjan alkua. 
Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa 100 Euroa sakko. 



 

 

15. EDUSTUSKELVOTON PELAAJA 
Sakko edustuskelvottomasta pelaajasta määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:  
 Vaahteraliiga 

t ja miesten   
I-divisioona 

Miesten  
II-divisioona 
ja alemmat 

tasot  

Naisten 
divisioon 

at  

U20-U15 
nuorten  

SM-sarjat  

U13 ja 
nuorempien 

nuorten 
sarjat  

Lippupallo 
-sarjat 

Korkeakoulu 
-sarja 

sakko  1.000 EUR  400 EUR  400 EUR  250 EUR  200 EUR  200 EUR  200 EUR  
Jos edustuskelvottomaksi katsottu pelaaja pelaa tuomion saatuaan on sakko kaksinkertainen 
kyseisen sarjatason sakosta. 

16. EDUSTUSKELVOTON TOIMIHENKILÖ 
Joukkueen valmennuksen ja toimihenkilöiden tulee omata lisenssi kilpailusääntöjen mukaisesti.  
Rangaistus lisenssittä toimivasta valmentajasta tai toimitsijasta on 100 Euroa kaikilla sarjatasoilla.  

17. NUORET 
Nuorten sarjojen sarjamääräykset hyväksyy liittohallitus. 

18. LIPPUPALLO 
Lippupallon sarjamääräykset hyväksyy liittohallitus.  

19. KORKEAKOULUSARJA 
Korkeakoulusarjojen sarjamääräykset hyväksyy liittohallitus. 

20. PELIPALLO 
Kaikissa miesten sarjoissa ja nuorten U20 poikien ottelut pelataan Wilson SAJL -pallolla.  
Naisten sarjoissa ja nuorten U20tyttöjen pelipallon tulee olla nahkainen ja kokoa TDY. U17 
nuorten sarjoissa joukkue voi pelata miesten Wilson SAJL tai Wilson TDS – nahkaisella 
vastaavan koon pallolla.  
U15 sarjoissa pelataan nahkaisella tai komposiitti TDY tai Wilson TDS vastaavan koon pallolla.  
U13 sarjoissa pelataan nahkaisella tai komposiitti TDY tai Wilson TDJ vastaavan koon pallolla.  
U11 sarjoissa pelataan nahkaisella tai komposiitti TDJ vastaavan koon pallolla.  
U9 sarjoissa pelataan nahkaisella tai komposiitti K2 tai TDJ vastaavan koon pallolla.  
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