MIESTEN FUTSAL-KAKKONEN (alueelliset sarjat)

Futsal-Kakkonen ohjeistetaan pelattavaksi kuudessa alueellisessa 8–10 joukkueen lohkossa,
joissa kaikissa on seuraavalle kaudelle periytyvät sarjapaikat. Seuraavan kauden sarjapaikkoja täydennetään tarvittaessa sarjan
täydennysmenettelyn mukaisesti.
Lohko 1 Eteläinen alue
Lohko 2 Itäinen alue
Lohko 3 Läntinen alue A
Lohko 4 Läntinen alue B
Lohko 5 Läntinen alue C
Lohko 6 Pohjoinen alue
Lohkot pelataan kaksin- tai kolminkertaisina yksittäisinä otteluina pelattavina sarjoina.
Miesten Futsal-Kakkosen jatkosarjat (karsinta Miesten Futsal-Ykkösen karsintaan)
A lohko
Miesten Futsal-Kakkosten lohkojen 1, 3 ja 4 lohkovoittajat pelaavat yksinkertaisen sarjan.
Läntinen alue (sovittu 4.6.) vastaa karsinnoista.
B lohko
Miesten Futsal-Kakkosten lohkojen 2, 5 ja 6 lohkovoittajat pelaavat yksinkertaisen sarjan.
Pohjoinen alue (sovittu 4.6.) vastaa karsinnoista.
Lohkovoittajat selviytyvät Miesten Futsal-Ykkösen karsintaan Miesten Futsal-Ykkösen 9. ja 10.sijoittuneiden joukkueiden kanssa.
Jatkosarjojen täydennysmenettelyt
Lohkovoittajan kieltäytyessä osallistumasta jatkosarjaan, voidaan ko. lohkon edustaja täydentää 2. tai 3. sijoittuneella
joukkueella. Alueet vastaavat täydennyksistä.
Mikäli jatkosarjalohkoon osallistuu vain kaksi joukkuetta, pelataan jatkosarja kaksiosaisena otteluparina elleivät joukkueet ja
kilpailun järjestäjä keskenään muuta sovi.
Kahden ottelun yhteistulos ratkaisee voittajan. Vierasmaalisääntö on voimassa.
Mikäli otteluparin voittaja on kahden ottelun jälkeen ratkaisematta, pelataan toisen osaottelun jälkeen jatko-ottelu (2 x 5 min).
Myös jatko-ottelussa on vierasmaalisääntö voimassa.
Tarvittaessa voittaja ratkaistaan rangaistuspotkupisteeltä potkaistavilla potkuilla (FIFA-säännöt).
Otteluparin voittaja etenee Miesten Futsal-Ykkösen karsintaan.
Mikäli jatkosarjan jompaankumpaan lohkoon ei osallistu yhtäkään joukkuetta, osoitetaan Futsal-Ykkösen karsintapaikka toisen
jatkolohkon 2. sijoittuneelle joukkueelle.

Miesten Futsal-Ykkösen karsinta
Miesten Futsal-Kakkosen jatkosarjojen voittajat/jatkoon menijät kohtaavat Miesten Futsal-Ykkösen karsinnoissa Futsal-Ykkösen
runkosarjan 9. tai 10.sijoittuneet joukkueet.
Karsinnat pelataan kaksiosaisina ottelupareina ja karsintaotteluiden ensimmäiset osaottelut pelataan Miesten Futsal-Kakkosen
joukkueiden kotiotteluina elleivät joukkueet ja kilpailunjärjestäjä muuta sovi. Otteluparit arvotaan kilpailunjärjestäjän toimesta.
Kahden ottelun yhteistulos ratkaisee karsintaparin voittajan. Vierasmaalisääntö on voimassa.
Mikäli otteluparin voittaja on kahden ottelun jälkeen ratkaisematta, pelataan toisen osaottelun jälkeen jatko-ottelu (2 x 5 min).
Myös jatko-ottelussa on vierasmaalisääntö voimassa.
Tarvittaessa voittaja ratkaistaan rangaistuspotkupisteeltä potkaistavilla potkuilla (FIFA-säännöt).
Otteluparien voittajat pelaavat seuraavalla kaudella Miesten Futsal-Ykkösessä ja häviäjät alueellisessa Miesten FutsalKakkosessa.

