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A.2 Sarjat
A.2.1 poikkeus: BSM-sarjan ikäluokat ovat poikkeuksellisesti kaudella 2020 vuonna 2002 syntyneet ja nuoremmat.
Lisäksi BSM-sarjassa voi pelata vuonna 2000 tai 2001 syntyneitä pelaajia, mutta heistä saa olla mukana
kokoonpanossa kerrallaan vain kaksi.

D.2 Sarjoja koskevat muut määräykset
Lisäys:
D.2.5 Nuorten SM-sarjoja koskevat muut määräykset
D.2.5.1. Sarjassa pelataan runkosarja, semifinaaliottelut, pronssiottelu ja finaaliottelut (paras viidestä), mikäli sarjassa on
kuusi tai enemmän joukkuetta. Mikäli joukkueita on neljä tai viisi, pelataan sarjassa runkosarja, pronssiottelu ja
finaaliottelut (paras viidestä).
D.2.5.2. Runkosarja pelataan sovitun sarjaohjelman mukaan.
D.2.5.3. Semifinaaleihin pääsevät runkosarjan neljä parasta joukkuetta.
D.2.5.4. Runkosarjan voittanut ja runkosarjassa toiseksi tullut joukkue pelaavat kaksi ensimmäistä semifinaaliottelua
kotikentillään ja tarvittavan kolmannen semifinaaliottelun vieraskentällä. Runkosarjan voittanut joukkue pelaa
runkosarjan neljänneksi sijoittuneen joukkueen kanssa ja vastaavasti toiseksi sijoittunut joukkue pelaa runkosarjassa
kolmanneksi sijoittuneen kanssa. (runkosarjasijoitus määräytyy näiden sarjamääräysten kohdan A.5 mukaan).
D.2.5.4. Semifinaalit pelataan siten, että voittoon tarvitaan kaksi otteluvoittoa. Voittaneet joukkueet pääsevät
finaaleihin pelaamaan Suomen mestaruudesta. Semifinaaliottelut pelataan ratkaisuun asti FINA:n sääntöjen mukaan.
D.2.5.5. Semifinaalinsa hävinneet joukkueet pelaavat yhden ottelun runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä
lopullisesta sijoittumisesta sarjassa kolmanneksi ja neljänneksi. Ottelun voittaja saa pronssimitalit.
D.2.5.6. Mikäli sarjassa on neljä tai viisi joukkuetta, semifinaaleita ei pelata. Runkosarjan sijoitukset ratkaisevat suoraan
mitaliotteluiden joukkueet. Runkosarjan voittaja ja toiseksi sijoittunut joukkue pelaa finaalissa D.2.5.8 mukaisesti.
Runkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet joukkueet pelaavat yhden ottelun, runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä,
lopullisesta sijoittumisesta sarjassa kolmanneksi ja neljänneksi. Ottelun voittaja saa pronssimitalit.
D.2.5.6. Suomen mestaruuteen tarvitaan kolme otteluvoittoa.
D.2.5.7. Finaaliottelut pelataan ratkaisuun asti FINA:n sääntöjen mukaan. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue
järjestää 1. ja 3. sekä tarvittaessa 5. ottelun ja runkosarjassa heikommin sijoittunut joukkue järjestää 2. ja tarvittaessa 4.
ottelun.
D.2.5.8. Semifinaalit, pronssiottelu ja/tai finaaliottelut tai osa niistä voidaan pelata myös puolueettomalla
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paikkakunnalla osana isompaa ottelukokonaisuutta, mikäli Uimaliitto sellaisen järjestää. Uimaliitto ilmoittaa
poikkeuksellisista jatko-ottelujärjestelyistä ennen runkosarjan alkua.

