
 

eLiiga Näytön Paikka -turnaussäännöt 
eLiiga on Telian ja Liigan yhteinen e-urheilusarja, jossa Suomen parhaimmat jääkiekkoseurat 
ottavat toisistaan mittaa virtuaalisilla pelikentillä. Jokaista seuraa edustaa kaksi pelaajaa, jotka 
taistelevat virtuaalisissa kaukaloissa eLiigan mestaruudesta NHL-pelissä. 
  
26.9. pelattavassa Näytön Paikka -turnauksessa voit osoittaa oman taitosi Liigan seuroille, jotka 
osallistuvat eLiigaan kahdella edustajalla per seura. 
 
HUOM! Osallistuminen Näytön Paikka -turnaukseen EI OLE TAKUU siitä, että saat edustaa 
seuroja. Jokainen seura suorittaa itse pelaajavalintansa ja sopimusneuvottelut. 
 
eLiiga Näytön Paikka -turnaus pelataan NHLGamer.com alustalla. Liity myös NHLGamerin 
Discord-palvelimelle helpottaaksesi otteluiden sopimista. 
 

Ilmoittautuminen 
Turnaukseen osallistuvilta pelaajilta vaaditaan: 

● PlayStation 4-konsoli, PS+-jäsenyys ja NHL 20-peli 
● Asuinpaikka: Suomi 
● Hyvä suomen kielen taito 

 
Voit Ilmoittautua turnaukseen tästä. 
 

 

http://nhlgamer.com/
https://discord.gg/GvwUGkx
https://discord.gg/GvwUGkx
https://nhlgamer.com/leagues/85/registration


 

Aikataulu 
● Ilmoittautuminen 10.9. - 23.9. 
● Karsinnat 26.9. (tarvittaessa myös 27.9.) 

Turnausformaatti 
● Peli: NHL 20 
● Pelialusta: PlayStation 4 
● Malli: Pudotuspelit 

 
Tarkempi malli määrittyy kun pelaajamäärä on tiedossa. 
 

Peliasetukset 
● Pelitila: Online Versus 

○ Joukkueet: NHL-joukkueet (ei tähdistöjoukkueita) 
○ Vaikeustaso: Tähtipelaaja 
○ Pelityyli: Competitive 
○ Erät: 4 minuuttia 
○ Säännöt: NHL-säännöt (Custom) 
○ Loukkaantumiset: Pois 
○ Tasatilanteessa: 

■ Jatkuva 5 vs. 5 jatkoaika ratkaisuun asti  
○ Maalivahdin ohjaus: Päällä 

Reilu peli 
"Reilu peli” on turnauksen tärkein sääntö. ”Reilu peli” tarkoittaa ylipäänsä sitä, että vastustajaa 
kohdellaan niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Tähän kuuluu pelaajien välinen yhteydenpito, 
mutta myös kaikki suoraan tai välillisesti peliin liittyvä toiminta. Alla on muutamia esimerkkejä 
siitä, mitä tulee välttää tämän säännön noudattamiseksi: 

● Älä käytä loukkaavaa kieltä 
● Älä häiritse vastustajiesi pelaamista (älä esim. spämmää heitä viesteillä, soita heille pelin 

aikana tms.) 
 

Ottelujen sopiminen 
● Ottelut tulee pelata annettujen aikojen puitteissa 

 



 

● Ongelmatilanteissa sovi kompromissista vastustajan kanssa ja ehdota sitä ylläpidolle 
(välittömästi - ei viime hetkellä) 

 

Muut säännöt 
 

● Jos pelaaja myöhästyy yli 15 minuuttia ilman ennakkoilmoitusta, vastustajan tulee ottaa 
välittömästi yhteys turnauksen ylläpitoon. Viestissä tulisi olla todiste siitä, että vastustaja 
ei ilmestynyt paikalle 

● Viivästyksen syistä riippuen turnauksen ylläpito voi tuomita myöhästyneen pelaajan 
hävinneeksi 

● Kumpikin pelaaja saa käyttää ”pausen” pelikatkon aikana. ”Pausea” ei saa kuitenkaan 
käyttää ennen ottelun ensimmäistä aloitusta. 

● Pelaaja voi lähteä ottelusta ensimmäisen kahden minuutin aikana, jos pelissä esiintyy 
merkittävää viivettä 

● Ottelu tulee aloittaa alusta, jos pelaaja putoaa ottelusta ensimmäisen kahden minuutin 
aikana tai tapahtuu jokin muu virhe 

● Ensimmäisen kahden minuutin aikana tulleet maalit jäävät voimaan, vaikka peli 
käynnistetään uudestaan ongelmatilanteen johdosta 

● Pelaaja ei saa lähteä pelistä tahallaan ensimmäisen kahden minuutin jälkeen 

● Jos kello hyppää taaksepäin, tulee ottelu palauttaa siihen tilaan, kun se oli virheen 
tapahtuessa (maalit ja jäähyt) 

● Pelaajan tippuessa ottelusta ensimmäisen kahden minuutin jälkeen, toimitaan 
seuraavasti: 

○ Ottelu käynnistetään uudelleen ja kello annetaan juosta siihen kohtaan, milloin 
pelaaja tippui. Ottelu palautetaan samaan tilaan kuin aiemmin (maalit ja jäähyt). 
Pelaajat voivat sopia myös keskenään vaihtoehtoisen menettelytavan 

 

Yhteysongelmat 
Otteluita ei ole tarkoitus pelata huonolla internet-yhteydellä. Mikäli kohtaat ongelmia yhteyden 
laadussa - ole yhteydessä vastustajaasi ongelman ratkaisemiseksi välittömästi pelin alussa, 
ennen maalien syntymistä, jotta yhteysongelmat voidaan ratkaista mahdollisimman 
neutraaleissa merkeissä. 

● Jos ottelun on pelattu loppuun, molemmat osapuolet ovat hyväksyneet olosuhteet 

Odotamme turnaukseen osallistujilta kiinteää yhteyttä, joka on nopeudeltaan vähintään 3/1 Mb/s 
ja yhdistetty konsoliin Ethernet-kaapelilla. 

 



 

● PlayStation käyttäjillä tulee olla NAT Type 1 tai 2 

● Jos yllä olevat vaatimukset eivät täyty pelaaja voidaan poistaa turnauksesta 

 

Lue täältä ohjeet NAT-TYYPIN vaihtamisesta: 

● PS4 

 

Turnauksen ylläpito 
 
Turnauksen ylläpito isännöi turnausta, valvoo sääntöjen noudattamista, tutkii mahdollisia 
sääntörikkomuksia ja ratkaisee pelaajien ja joukkueiden välisiä kiistoja. Sääntöjen rikkominen 
johtaa rangaistuksiin, joita ovat: 

● Varoitukset 
● Yhden pelin tappio 
● Yhden ottelusarjan tappio 
● Palkintosumman vähentäminen 
● Pelaajan tai joukkueen poistaminen turnauksesta 
● Pelaajan tai joukkueen poistaminen tapahtumasta 

 
Ylläpitoon saa yhteyden NHLGamerin tuen kautta. Kyseiset keskustelut näkyvät vain liigan 
ylläpidolle ja ketjun luojalle. Älä lähetä yksityisviestejä yksittäisille ylläpidon jäsenille. 

 
 

 

https://www.denofgeek.com/games/how-to-change-nat-type-on-ps4/
https://nhlgamer.com/community/support/

