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ISTUMALENTOPALLON SARJAKIRJAN RUNKO 

2017 – 2018 
 

 

 

Osanottomaksut kaudelle 2017-2018 (summat ovat alustavia ja alisteisia Lentopalloliiton 

kanssa käytäville integraatiokeskusteluille): 

 

Suomen Cup: 100 euroa/joukkue  

 Veteraaniturnaus: 60 euroa/joukkue 

Ykkössarjaturnaus: 60 euroa/joukkue 

Kotka-turnaus: järjestäjä päättää 

 

SM-sarjan sarjamaksu/joukkue: 

- miehet 70 euroa (lisäksi mahdollinen lisenssimaksu/pelaaja) 

- naiset 50 euroa (lisäksi mahdollinen lisenssimaksu/pelaaja) 

 

SM-sarjaan osallistuvan joukkueen tulee olla VAU:n tai Lentopalloliiton 

jäsenseura/-yhdistys. 

 

Tuomareille maksettavat palkkiot ja korvaukset linjassa kauden 2016-2017 kanssa. 

Turnausten ja otteluiden salivuokrat ja tuomaripalkkiot hoitaa järjestävä seura. 

 

 

NAISTEN SM-SARJA 

 

SM-sarja toteutetaan, mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuneita joukkueita on vähintään 

neljä. 

 

Sarjassa pelataan runkosarja sekä mitaliottelut. Runkosarja pelataan osaturnauksina kauden 

2016-2017 malliin. 

 

SM-pronssiottelu pelataan runkosarjan 3. ja 4. kesken runkosarjan 3. kotikentällä. SM-

loppuottelu pelataan runkosarjan 1. ja 2. kesken runkosarjan 1. kotikentällä. 

 

Runkosarjan osaturnauksissa pelataan yksinkertaiset otteluohjelmat. Ottelut pelataan kolme-

eräisinä ja ne voivat päättyä 3 – 0 tai 2 – 1. Kaikki erät pelataan 25 pisteeseen vähintään 

kahden pisteen erolla. Sarjapisteet otteluista määräytyvät erävoittojen mukaan joko 3/0 tai 

2/1. 

  



2 

 

 

 

MIESTEN SM-SARJA 

 

SM-sarja toteutetaan, mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuneita joukkueita on vähintään 

neljä. 

 

Sarjassa pelataan runkosarja sekä mitaliottelut. Runkosarja pelataan kaksinkertaisena 

sarjana kolmen joukkueen osaturnauksin. Osaturnauksissa pelataan täysimittaiset ottelut. 

Kukin joukkue järjestää vähintään yhden osaturnauksen. Osaturnausten lukumäärä riippuu 

sarjaan osallistuvien joukkueiden lukumäärästä. 

 

Pelaajat ovat luokitteluista vapaat. Naispelaajien määrää ei rajoiteta joukkueissa eikä 

kentällä. Pelaaja on edustuskelpoinen, kun pelaajan nimi on pelaajaluettelossa (pelaajan 

esiintyminen joukkueessa aiemmin sarjakauden aikana ei ole SM-mitaliotteluun 

osallistumisen edellytyksenä). Pelaajaluetteloa saa täydentää myöhemmin ilmoitettavaan 

päivämäärään saakka. 

 

SM-sarjajoukkue ei saa osallistua ykkössarjaturnauksiin, mutta sen yksittäiset pelaajat saavat 

osallistua ykkössarjaturnauksiin voimassa olevan 2/1 säännön mukaisesti:  

- kaksi SM-sarjapelaajaa kokoonpanossa ja yksi kerrallaan kentällä. 

 

Farmisopimuksessa pyrkimys noudattaa Lentopalloliiton farmisopimusta. Tarkistetaan 

farmisopimuksen suhde 2/1 sääntöön. 

 

 

YKKÖSSARJA 

 

Ykkössarjan turnauksissa saavat pelata kaikki halukkaat joukkueet – pois lukien miesten SM-

sarjajoukkueet. 

 

Ykkössarjan joukkueet voivat olla myös nais- tai sekajoukkueita ja pelaajat ovat luokittelusta 

vapaita. Ykkössarjaturnausten otteluita on sallittua pelata myös viidellä (5) pelaajalla. Miesten 

SM-sarjajoukkueiden pelaajia koskevat erillismääräykset löytyvät miesten SM-sarjan 

kohdalta. 

 

Ykkössarjan turnauksissa voidaan turnausjärjestäjän valinnan mukaan joko käyttää virallisia 

tuomareita tai tuomita kaikki tai osa otteluista ilman virallisia tuomareita. Turnausjärjestäjän 

tulee ilmoittaa valinnastaan heti ilmoittautumisajan umpeuduttua alueen tuomarivastaavalle. 

Kaikissa ykkössarjan otteluissa on oltava joko virallinen tai tuomarikortiton tuomari. Tuomarit, 

jotka pelaavat turnauksessa, voivat myös viheltää turnauksessa. 


