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 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2017-2018 
 
1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET 

  
Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä 
lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton (SLel) kilpailusääntöjä ja 
sarjamääräyksiä, kansainvälisiä istumalentopallopelin sääntöjä, Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta (VAU) istumalentopallopelin sääntöjä ja näitä 
sarjamääräyksiä. 

  
 2. SARJAT JA JOUKKUEET 
  

Kaudella pelataan miesten SM-sarja, naisten SM-turnaus, ykkössarja, Suomen 
Cup-turnaus ja veteraanien miesten M50 sekä naisten N40 sarjojen SM-
turnaukset. SM-sarjaan tai SM-turnaukseen osallistuvan joukkueen tulee olla 
VAU:n jäsenseura/-yhdistys. 

 
 3. JOUKKUEET JA PELAAJAT 
  
 3.1 Joukkueiden kokoonpano 
  

Joukkueen koko on enintään 12 + 5 henkilöä. Joukkueessa on oltava kentällä aina 
kuusi (6) pelaajaa paitsi ykkössarjassa, jossa on sallittua pelata myös viidellä (5) 
pelaajalla. Miesten joukkueessa voi pelata myös naispelaajia. 

  
 3.2 Pelaajien kilpailukelpoisuus 
  

SM-sarjaan ilmoittautuneen joukkueen (”SM-sarjajoukkue”) pelaajista pitää 
toimittaa pelaajaluettelo sarjavastaavalle 24.10.2017 mennessä (vähintään 6 
pelaajaa). Pelaajaluettelossa tulee olla pelaajan nimi, syntymävuosi ja 
luokittelupisteytys. Pelaaja on kilpailukelpoinen SM-sarjaan, kun pelaajan nimi 
on pelaajaluettelossa. Pelaajaluetteloa voidaan täydentää 31.12.2017 saakka. 
Kauden aikana kentällä esiintynyttä pelaajaa ei voi kesken kauden poistaa 
pelaajaluettelosta.  
 
Pelaajan liikkuessa ennen kauden alkua seurasta toiseen seurasiirtoa ei tarvitse 
suorittaa VAU:lle. Kauden aikana seurasiirto on mahdollinen SM-sarjaa pelaavien 
seurojen yhteisestä sopimuksesta paikkakunnan vaihtamisen tms. oleellisen syyn 
vuoksi. Tällaista seurasiirtoa pitää hakea sarjavastaavalta, jolla on päätösvalta 
seurasiirron hyväksymisestä, ja hakemukseen pitää liittää 50 euron 
seurasiirtomaksu. Ilman seurasiirtoa pelaaja ei saa kauden aikana pelata samalla 
sarjatasolla kuin yhdessä joukkueessa. 
 
SM-sarjajoukkueen pelaajalla on edustusoikeus ykkössarjassa niin sanotun 2/1-
säännön nojalla: kaksi SM-sarjapelaajaa kokoonpanossa ja yksi kerrallaan 
kentällä. Tämän lisäksi pätevät farmijoukkuesopimuksen määräykset (kohta 
7.9.3). 
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3.3 Joukkueiden luokitteluvaatimukset 
  

Istumalentopallon sarjoihin voivat sarjakaudella 2017-18 osallistua kaikki 
halukkaat, myös vammattomat pelaajat. Kotimaisissa sarjoissa ei käytetä 
luokittelua. 

  
3.4 Joukkueen ja pelaajien oikeus mitaliin 

  
Miesten SM-sarjassa, naisten SM-turnauksessa sekä veteraanien SM-turnauksissa 
on pelattava vähintään neljä (4) joukkuetta, jotta niillä olisi SM-arvo.  
 
SM-mitaleita jaetaan miesten SM-sarjassa ja naisten SM-turnauksessa 
korkeintaan 17 kpl ja veteraanien SM-turnauksissa korkeintaan 12 kpl. 
Joukkueet nimeävät mitaleihin oikeutetut henkilöt. 
 
4. SARJAJÄRJESTELMÄT 

  
4.1 Yleistä 

 
Kaikissa VAU:n sarjoissa ja turnauksissa erät pelataan 25 pisteeseen vähintään 2 
pisteen erolla ja mahdollinen ratkaiseva erä 15 pisteeseen vähintään 2 pisteen 
erolla, jollei jokin pakottava syy tätä estä. 
 
4.2 Miesten SM-sarja 
 
Miesten SM-sarjan sarjajärjestelmä ja otteluohjelma on määritelty 
istumalentopallon sarjakirjassa. Osaturnausten otteluiden ohjeelliset alkamisajat 
ovat 12:00, 13:30 ja 15:00. 
 
4.3 Naisten SM-turnaus 
 
Naisten SM-sarjaa ei järjestetä sarjamuotoisena kaudella 2017-18, vaan naisten 
Suomen mestaruus ratkaistaan yksipäiväisessä SM-turnauksessa keväällä 2018. 
Turnauksen järjestäjähakemukset pyydetään lähettämään sarjavastaavalle 
31.10.2017 mennessä. Turnaushakemukseen tulee liittää tieto pelipaikasta sekä 
ehdotus turnauksen ajankohdaksi (keväällä 2018). VAU:n lentopallojaosto säätää 
turnausjärjestelyt määräajan umpeutumisen jälkeen. 
 
4.4 Ykkössarja 
 
Ykkössarjan sarjajärjestelmä on määritelty istumalentopallon sarjakirjassa. 
 

 4.5 SM-veteraaniturnaukset M50 ja N40 
  

Turnausjärjestäjä valitaan 31.10.2017 mennessä sarjavastaavalle tulleiden 
hakemusten perusteella. Miesten M50-sarjaan saavat osallistua vuonna 1968 ja 
naisten N40 sarjaan 1978 tai sitä ennen syntyneet. Turnaushakemukseen tulee 
liittää tieto pelipaikasta sekä ehdotus turnauksen ajankohdaksi (keväällä 2018). 
Miesten M50 turnaus on jo myönnetty ZZ Toivalan järjestettäväksi. 
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5. SARJA- JA TURNAUSMAKSUT 
  

VAU:n sarjojen ja turnausten sarja- ja turnausmaksut on määritelty 
istumalentopallon sarjakirjassa 2017-2018. Muissa kilpailutapahtumissa (mm. 
Kotkaturnaus) turnauksen järjestäjä määrittää turnausmaksun suuruuden. 
 
6. OTTELUVARUSTEET 

  
 6.1 Ottelupöytäkirja 
  

Miesten SM-sarjassa, naisten SM-turnauksessa ja veteraanien sekä Suomen cupin 
turnauksissa käytetään Lentopalloliiton pöytäkirjakorttia. 
 

 6.2 Aloitusjärjestyslipuke 
  

Miesten SM-sarjassa on käytettävä aloitusjärjestyslipukkeita. 
Aloitusjärjestyslipukkeita käytetään muissakin otteluissa, kun ottelussa on kaksi 
tuomaria. 

  
 6.3 Pelipallo 

 
Ottelun päätuomari valitsee pelipallon (-t) kotijoukkueen toimittamista 
sääntöjen mukaisista palloista. Pelipalloina saa käyttää vain WOVD:n tai SLeL:n 
hyväksymiä palloja. Järjestävä seura on velvollinen hankkimaan ottelupaikalle 
ilmanpainemittarin. 
 
6.4 Pelaajien asusteet 
 
Pelihousuissa ei saa olla tarkoitusta varten lisättyä liukastemateriaalikerrosta, 
kuten viirakangasta tai vastaavaa eikä tarkoitusta varten lisättyä liukastetta tai 
liukasteainetta, kuten silikonia tai vastaavaa.   

  
7. OTTELUN JA TURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN  

  
 7.1 Ottelusta ja turnauksesta ilmoittaminen 
  

Yleisohje koskien turnauksia, joihin on ilmoittautumisvelvoite (esim. ykkössarjan 
turnaukset): 
- Turnausten ilmoittautumisaika päättyy 21 päivää ennen turnausta (mikäli 

sarjan edeltävä turnaus on enintään 21 päivää ennen turnausta, 
ilmoittautumisaika päättyy edeltävää turnausta seuraavana päivänä). 
Turnausjärjestäjän on oltava yhteydessä alueen tuomarivastaavaan 
välittömästi, kun joukkuemäärä on selvillä. Tämän jälkeen turnausjärjestäjä 
lähettää turnaustiedotteen osallistuville joukkueille, alueen 
tuomarivastaavalle sekä sivuston istumalentopallo.info ylläpitäjälle 
viimeistään 14 päivää ennen turnausta. Turnaustiedotteessa on mainittava 
ottelupaikka ja otteluohjelma aikatauluineen sekä tarvittava opastus 
pelipaikalle. 

 
Alueen tuomarivastaava ilmoittaa turnaus-/ottelujärjestäjälle sekä 
istumalentopallon tuomarivastaavalle turnauksen/ottelun tuomarit viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen turnausta/ottelua. 
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Miesten SM-sarjan osaturnaukset ja sijoitusottelut: 
 
- Turnaus-/ottelujärjestäjä lähettää turnaus-/ottelukutsun osallistuville 

joukkueille, alueen tuomarivastaavalle, istumalentopallon 
tuomarivastaavalla, VAU:n tiedottajalle sekä sivuston istumalentopallo.info 
ylläpitäjälle viimeistään 21 päivää ennen turnausta/ottelua. Kutsussa on 
mainittava ottelupaikka ja otteluohjelma aikatauluineen sekä tarvittava 
opastus pelipaikalle. 

 
Alueen tuomarivastaava ilmoittaa turnaus-/ottelujärjestäjälle sekä 
istumalentopallon tuomarivastaavalle turnauksen/ottelun tuomarit viimeistään 
seitsemän (7) päivää ennen turnausta/ottelua. 
 
Erillisohje koskien ykkössarjan turnauksia: 
- 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. Lisäksi tuomarit, jotka pelaavat turnauksessa, voivat myös viheltää 
turnauksessa. 

 
7.2 Ottelu-/turnaussiirrot 

  
Ottelut ja turnaukset on pelattava laaditun sarjaohjelman mukaisesti. Ottelua ei 
saa siirtää ilman liiton (VAU) lupaa. Mikäli turnauksen/ottelun ajankohtaa on 
pakottavista syistä tarpeen siirtää, tulee joukkueiden vastata keskenään 
pelaamatta jääneiden otteluiden/turnausten ajankohdista ja ilmoittaa niistä 
sarjavastaavalle. Joukkueiden on toimitettava perusteltu kirjallinen 
siirtohakemus VAU:n istumalentopallon sarjavastaavalle hyvissä ajoin ennen 
määrättyä ottelupäivää. Mikäli otteluista ei päästä sopuun, sarjavastaava tekee 
päätöksen. 

  
7.2.1 Ottelusiirrosta aiheutuvat kustannukset 
 
Liitto (VAU) voi määrätä siirtoa hakevan joukkueen korvaamaan toiselle 
joukkueelle, tuomareille tai muille kilpailuissa mukana oleville aiheuttamansa 
taloudellisen vahingon (todelliset kulut tai vahingot). Korvattavia kuluja ovat 
ainakin ottelun siirrosta ja uuden ottelun tiedottamisesta aiheutuvat kulut. 
Vahingoista tai kuluista on korvausvelvolliselle joukkueelle pyydettäessä 
annettava selvitys ja tositteet. 
 

 7.3 Luovutukset 
  

SM-sarjassa ei ole mahdollisuus luovuttaa yhtään ottelua. 
  

7.4 Korvaukset 
  

SM-sarjasta luopuneen tai suljetun joukkueen kaikki ottelut mitätöidään ja 
joukkueen on maksettava sakkoa VAU:lle 400 euroa. 
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7.5 Ottelutavat ja erityissäännöt 
  

Liberosäännön osalta pelataan Suomen Lentopalloliiton määräysten mukaisesti. 
Verkkovirhesäännön osalta noudatetaan voimassa olevia kansainvälisiä 
istumalentopallopelin sääntöjä. 
 

 7.6 Tuomarit, toimitsijat ja korvaukset 
  
 7.6.1 Tuomarit 
  
 Miesten SM-sarja 
  

Käytetään kahta (2) erotuomaria, päätuomarilla on oltava vähintään II luokan 
erotuomarikortti. Verkkotuomarilla on oltava vähintään III luokan 
erotuomarikortti. 
 
Naisten SM-sarja 

  
Käytetään yhtä (1) erotuomaria. Mitalipeleissä käytetään kahta (2) erotuomaria. 
Erotuomarilla on oltava vähintään III luokan erotuomarikortti. 

 
Suomen Cup 

  
Miesten peleissä käytetään kahta (2) erotuomaria, päätuomarilla on oltava 
vähintään II luokan erotuomarikortti. Verkkotuomarilla on oltava vähintään III 
luokan erotuomarikortti. Naisten peleissä käytetään yhtä (1) erotuomaria, jolla 
on oltava vähintään III luokan erotuomarikortti. 

  
Ykkössarja 

  
Käytetään yhtä (1) tuomaria.   

  
Veteraanisarjat 

  
 Käytetään yhtä (1) tuomaria, jolla on erotuomarikortti (tai entinen tuomari). 
  
 Muut määräykset 
  

Naisten tai miesten SM-sarjassa pelaavan joukkueen jäsen (pelaaja, valmentaja, 
huoltaja, joukkueenjohtaja...) ei saa toimia päätuomarina omalla sarjatasolla 
pelattavissa oman joukkueen otteluissa. 

 
 7.6.2 Toimitsijat 

 
Miesten SM-loppuottelussa ja SM-pronssiottelussa on käytettävä kahta, 
pelaavista joukkueista riippumatonta rajatuomaria. 

  
 7.6.3 Tuomarikorvaukset  
  

 Miesten, naisten ja veteraanien ottelut (SM, ykkössarja, Suomen Cup): 
o kaksieräiset ottelut: 12,50 euroa/tuomari 
o paras kolmesta ottelut, kolmen erän ottelut: 20 euroa/tuomari 
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o paras viidestä ottelut: 32 euroa/tuomari 
o rajatuomarimaksu SM-mitaliotteluissa 15 euroa/rajatuomari 

 Ateria- ja päivärahakorvaus verohallinnon ja SLeL sarjamääräysten (11.1) 
mukaisesti. Kilometrikorvaus 0,35 euroa/km, jos joudutaan käyttämään 
omaa autoa. 

 
7.7 Tuomitsemislinjat 

  
Miesten SM-sarjassa ja naisten SM-turnauksessa noudatetaan I-tulkintalinjaa. 
Tulkintalinjan tiukkuus on säilytettävä samana koko turnauksen ajan. 
Ykkössarjassa ja veteraaniturnauksissa noudatetaan II-tulkintalinjaa. 
(sarjamääräykset 16, SLeL) 

   
  7.8 Pelistä sulkeminen sekä muut rangaistukset ottelun jälkeen 
   

Pelaaja, joka on käyttäytymisrikkomuksen vuoksi suljettu pelistä koko ottelun 
ajaksi, samoin kuin pelaaja, joka heti ottelun päättymisen jälkeen on syyllistynyt  
sellaiseen käyttäytymisrikkomukseen, joka ottelun aikana olisi johtanut 
sulkemiseen pelistä koko ottelun ajaksi, ei saa pelata virallisissa otteluissa ennen 
kuin Liitto (VAU) on päättänyt mahdollisesta rangaistuksesta. 
 
Päätuomarin on merkittävä päätöksensä pelaajan sulkemisesta koko ottelun 
ajaksi pöytäkirjan kaikkiin kappaleisiin ja tehtävä siitä yksityiskohtainen selvitys 
liittoon (VAU) sekä muistutettava ao. pelaajaa antamaan tapauksesta oma 
selvityksensä joko heti ottelupöytäkirjan yhteydessä tai viimeistään kahden 
päivän kuluessa Liittoon (VAU). Asia ratkaistaan, vaikka pelaaja ei antaisikaan 
selvitystään. 
 
Lievimmissä rangaistuksissa ottelun jälkeen toimitaan kuten edellä, mutta 
poikkeuksena pelaaja saa pelata seuraavissa otteluissa ja mahdollinen rangaistus 
toteutetaan päätöksen mukaisesti. 
 
7.9 Vastalause, edustusoikeutta koskeva huomautus, farmisopimus 

  
 7.9.1 Vastalause 

 
Erimielisyyksistä tai puutteellisuuksista ottelun kulkuun tai järjestelyihin nähden 
voidaan tehdä vastalause. Vastalause on tehtävä kirjallisesti. Tuomarin 
näkemysratkaisut eivät kelpaa vastalauseen perustaksi. 
 
Vastalauseasioiden käsittelyä varten turnausjärjestäjän on koottava Jury. Jury 
kootaan vasta tarpeen niin vaatiessa. Sen kokoonpano on seuraava: 
 
- tuomari, 
- turnauksen järjestäjän edustaja, ja 
- yksi ei-asianosaisen joukkueen edustaja.  
 
Joukkueen kapteeni ilmoittaa välittömästi vastalausehalukkuudesta tuomarille 
ottelussa. Kirjallinen vastalause on tehtävä 10 minuutin kuluessa ottelun 
päättymisestä. Samassa ajassa on maksettava vastalausemaksu 50 euroa, joka 
toimitetaan VAU:lle. Jury käsittelee vastalauseen mahdollisimman pian ottelun 
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päätyttyä. Ottelun päätyttyä ei ole mahdollista tehdä vastalausetta, jos mainittua 
välitöntä ilmoitusta vastalausehalukkuudesta ei ole tehty. 
 
Järjestelyseikkoja koskevat vastalauseet on tehtävä ennen ottelun alkua tai 
viimeistään silloin, kun ne tavanomaista menettelytapaa ja normaalia 
tarkkaavaisuutta käyttäen voidaan havaita. Aloittamalla ottelun joukkueen 
katsotaan hyväksyneen vallitsevat olosuhteet. 
 
Mikäli Jury hyväksyy vastalauseen, vastalausemaksu palautetaan. Juryn 
päätökseen tyytymättömän asianosaisen on mahdollista valittaa päätöksestä 
tekemällä valitus VAU:n kilpailu- ja sääntövaliokunnalle. Kilpailu- ja 
sääntövaliokunnalle osoitettu kirjallinen valitus on toimitettava perusteluineen 
VAU:n toimistoon todistettavasti 5 päivän kuluessa Juryn päätöksestä. 
Valitusmaksu (50 euroa) on maksettava samassa määräajassa VAU:n tilille. 
Maksu jää VAU:lle silloin kun valitus hylätään, katsotaan perusteettomaksi tai 
perutaan ennen käsittelyä. 
 
Kilpailu- ja sääntövaliokunnan päätökset ovat lopullisia, paitsi niissä tapauksissa, 
joissa päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun 
oikeusturvalautakunnalle sitä koskevien sääntöjen mukaisesti. 
 
Vastalauseisiin sovelletaan soveltuvin osin SLeL:n kilpailusääntöjen ja 
sarjamääräysten vastalausepykäliä. 

  
 7.9.2 Edustusoikeutta koskeva huomautus 
  

Pelaajan edustusoikeutta koskevat huomautukset on tehtävä sarjan kuluessa, 
viimeistään kahden (2) vuorokauden kuluessa sarjan tai lohkon viimeisestä 
ohjelman mukaisesta ottelusta. (kilpailusäännöt 27 §, SLeL) 
 
Jos joukkueessa on pelannut edustusoikeutta vailla oleva pelaaja, on joukkue 
määrättävä hävinneeksi ne ottelut, joissa rike on tapahtunut tuloksella 0-2 tai 0-3 
ottelujärjestelmästä riippuen. 
 
7.9.3. Farmijoukkuesopimus 
 
SM-sarjajoukkueen ja ykkössarjajoukkueen välillä on mahdollista solmia 
Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 21b §:n mukainen farmijoukkuesopimus. 
Farmi(joukkue)sopimuksia voi olla useita, mutta pelaaja voi kuulua vain yhden 
farmisopimuksen piiriin. Farmisopimus on mahdollista solmia myös saman 
seuran kakkosjoukkueen kanssa. 
 
Farmisopimuksen olemassaolo, farmipelaajat sekä jokaisen farmipelaajan osalta 
joukkue, jossa pelaajalla on pysyvä edustusoikeus, tulee ilmoittaa 24.10.2017 
mennessä sarjavastaavalle. Farmipelaajien listaa voidaan päivittää 31.12.2017 
saakka. Farmisopimuksesta ei peritä maksua. 
 
Farmijoukkuesopimuksen piiriin kuuluvat pelaajat voivat sarjakauden aikana 
siirtyä rajoituksetta emo- ja farmijoukkueen välillä ilman karenssipäiviä. 
 
VAU:n lentopallojaosto valvoo farmijoukkuesopimusten käyttöä kauden aikana, 
ja jaostolla on oikeus puuttua väärinkäytöksiin. 
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”Farmisopimussäännön vastaista on siirtää pelaajia, jotka pääosan kaudesta 
pelaavat (ovat kentällä eli pöytäkirjaan merkitysti pelaavat) emojoukkueessa, 
farmijoukkueeseen alemman sarjatason peleihin vahvistukseksi. Tämän vuoksi 
pelaajalla, joka on runkosarjan tai sarjamääräyksissä tarkemmin määritellyn 
sarjavaiheen päätökseen saakka pelannut (ollut kentällä) enemmän kuin puolissa 
emojoukkueen sarjapeleissä ennen runkosarjan päätöstä, ei ole oikeutta tämän 
jälkeen osallistua farmijoukkueen peleihin. […] Liitto (VAU:n lentopallojaosto) voi 
rajoittaa farmisopimukseen nimettäviä pelaajia niiden pelaajien osalta, joiden ei 
katsota täyttävän farmisiirtojen tarkoitusta (tällaisia pelaajia ovat ainakin […] 
emojoukkueen eli ylemmän sarjatason runkopelaajat). Farmipelaajaedellytysten 
toteutumista seurataan kauden aikana ja liiton sääntöryhmällä (VAU:n 
lentopallojaostolla) on mahdollisuus evätä pelaajan farmikelpoisuus kesken 
kauden. [Lentopalloliiton kilpailusäännöt 21b §] 
 

 7.10 Ottelupöytäkirjan lähettäminen 
 
Ottelupöytäkirja(t) tulee lähettää kahden (2) päivän kuluessa ottelutapahtuman 
päättymisestä istumalentopallon tuomarivastaavalle (Sari Mannersuo). 

  
 7.11 Tulosten tiedottaminen 
  

Kaikissa turnauksissa järjestävän seuran on toimitettava ottelutulokset 
eräpisteineen sähköpostitse välittömästi otteluiden päätyttyä VAU ry:lle (Lauri 
Jaakkola sekä sarjaraportin laatijalle (Markku Aumakallio).  

  
 Erotuomarivastaava,  VAU ry:n tiedottaja 
 pöytäkirjat: Lauri Jaakkola 
 Sari Mannersuo  lauri.jaakkola(at)vammaisurheilu.fi 
 Välikuja 19  
 49200 Heinlahti Sarjaraportit ja tilastot 
 puh. 044 545 0434 istumalentopallo.info/ 
 sari.mannersuo(at)kymp.net Markku Aumakallio 
  markku.aumakallio(at)gmail.com 
 
 Tulokset on luettavissa VAU:n sekä istumalentopallo.infon internetsivuilla 

osoitteissa www.vammaisurheilu.fi/fin/lajit/lentopallo ja 
www.istumalentopallo.info 

  
 8. SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO 
  

Näiden sääntöjen vahvistamisesta ja niihin tehtävistä muutoksista sekä muista 
sarjoihin liittyvistä näissä sarjamääräyksissä mainitsematta olevista asioista 
päättää VAU:n lentopallojaosto, joka on oikeutettu antamaan sääntöjen 
soveltamiseen tarvittavat määräykset. 

http://www.vammaisurheilu.fi/fin/lajit/lentopallo
http://www.istumalentopallo.info/

