
ISTUMALENTOPALLON SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ (Versio 28.3.2013) 

BEACH VOLLEYN SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 

1. SÄÄNTÖMUUTOSTEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 

Viime vuoden elokuun Pajulahden yleiskokouksen Beach-sääntöjen tarkistamis-
päätöksen taustalla oli kaksi keskeistä asiaa: 
 

- Sääntöjen selkeyttäminen ongelmatilanteita aiheuttaneiden asioiden osalta. 
Lähinnä keskusteluissa oli ollut esillä etupelaajan pallonkäsittely ja rooli verkol-

la sekä kentällä tapahtuva pallonkäsittely – erityisesti sormilyönnin käyttö yh-
dellä kädellä aloituksen nostoissa, hyökkäysten vastaanotoissa ja passeissa. 

Selkeyttämisessä pyritään vähentämään arviointeja vaativien tilanteiden vä-
hentämistä. 

- Suomalaisten sääntöjen yhteensovittaminen päätettyjen kansainvälisten 
Beach-sääntöjen kanssa (WOVD 18.2.2012). 

 
2.  SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY 
 

Pajulahdessa nimetty sääntötyöryhmä: Markku Aumakallio, Sampsa Söderholm, 
Eero Penttinen ja Mika Ylönen ovat käyneet käytännöllistä, kokemuksellista ja 

myös periaatteellista keskustelua sääntöjen tarkistamisesta sekä keskustelleet 
sääntöehdotuksen julkaisemisen jälkeen esitetyistä kommenteista ja lausunnois-

ta. 
 

Työryhmä on perusteellisesti pohtinut ongelmakysymyksille selventäviä vaihtoeh-

toja sekä arvioinut Suomessa käytettyjen sääntöjen yhteensovittamista WOVD:n 
hyväksymiin Beach-sääntöihin. 
 

2 vs. 2 sääntöihin työryhmä ei katsonut olevan tarvetta puuttua – ne todettiin 
toimiviksi. Mahdollisia Beach-turnausten peli- ja kisatapahtumiin liittyviä tarken-

nuksia (mm. tuomareiden käyttö) voidaan tarpeen mukaan soveltaa myös 2 vs. 2 
pelissä. Jatkossa työryhmän tässä muistiossa esittämät pohdiskelut ja ehdotukset 

käsittävät vain 3 vs. 3 peliä. 
 

Työryhmän näkemyksen mukaan tässä vaiheessa kannattaa edelleen lähtökohta-

na pitää Suomessa 20 vuotta kohtuullisen hyvin toimineita sääntöjä – pienin tar-
kennuksin. Kansainvälisen yhteistyön mahdollisesti laajentuessa tilanteita voi-

daan selvitellä uudelleen. 
 

3. SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN ESITYKSET 
 

Työryhmä päätyi esittämään varsinaisten sääntöjen pitämistä mahdollisimman 

yksinkertaisina ja lyhyinä – mm. ulkomaisten osallistujien takia sekä sääntöjen 
lisäksi laatimaan niiden oheen tarkentavia lisämääräyksiä ja tulkintaratkaisuja. 

 
Varsinaisiin sääntöihin on lisätty mm. numerointi, tuomarien käyttö, etupelaajan 

pelaamisen laajennus joukkueen ensimmäisen kosketuksen osalta, yhden käden 
sormilyönnin käyttöä koskeva tarkennus, menettely väärästä kenttä- tai syöttö-

järjestyksestä, verkkokosketusten tarkennukset sekä aloituskokoonpanon mer-
kitseminen kunkin erän alussa tuloskorttiin. 

 
Tarkentavat sääntömääräykset ja –tulkinnat ovat erillisessä liitteessä. 
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Työryhmän pohdintaa ja ehdotuksia: 
 

1.  PELIKENTTÄ JA VÄLINEET 
 

1.1. Pelialusta 
 

Istumalentopallon Beach Volleyta on Suomessa pelattu maahan asetetulla viira-

päällysteisellä alusta. Pajulahdessa myös kerran sisähallin muovipintaisella latti-

alla. 
 

- Työryhmä esittää, että ao. sääntökohtaan lisätään, kansainvälisten sääntöjen 
mukaisesti, yhdeksi mahdolliseksi pelialustaksi myös hiekka. 

- SM-sarjaa turnauksina pelattaessa edellytetään, että jokaisessa kilpailutapah-
tumassa käytetään samantyyppistä alustaa sekä vahvistettuja sääntöjä ja 

määräyksiä. 

 
1.2. Kentän koko  
 

Kenttäpuoliskon leveys on ollut 4,50 m ja pituus 4,00 m. Kansainvälisissä sään-

nöissä kentän kooksi on määrätty 4,00 x 4,00 metriä, mikä on sama kuin Suo-
messa 2 vs. 2 Beachissä käytetty kenttä.  
 

- Työryhmä ei esitä kentän koolle muutoksia. Perusteluina mm. se, että 3 vs. 3 
pelissä tuleekin olla isompi kenttä kuin 2 vs. 2 pelissä sekä se, että viiralla liik-

kuminen on helpompaa ja nopeampaa kuin hiekka-alustalla. Työryhmän mie-
lestä hiekalla pelattaessa on mahdollista myös kokeilla ja käyttää 4,00 x 4,00 

m kenttää. 
 

1.3. Verkon korkeus 
 

Kansainvälisissä säännöissä verkon korkeudet miehillä ja naisilla ovat samat kuin 

normaalissa istumalentopallossa ja myös 2 vs. 2 pelissä (1,15 ja 1,05 m).  
 

- Työryhmä esittää verkkokorkeuksien säilyttämistä 1,20 ja 1,10 metrissä. Pe-

rusteluna mm. pitkien pallorallien säilyminen pelissä sekä se, että pelissä tulee 
paljon hyökkäyksiä ns. tyhjältä verkolta, mitä hieman vaikeuttaa korkeampi 

verkko. 
 

1.4. Pelipallot 
 

- Työryhmä esittää sääntöihin maininnan: virallinen pelipallo. 

  
1.5. Pelipaidat 
 

- Työryhmä esittää sääntöihin lisäystä, että pelaajilla tulee olla samanlaiset nu-

meroidut pelipaidat. Perusteluna mm. numeroinnin helpottaminen kenttäkier-
ron seuraamisessa. Tuloskorttiin esitetään erien alussa merkittäväksi aloitus-

järjestys. 

 
2. PELAAJAT 
 

2.1. Joukkueen koko 
 

- Työryhmä ei näe muutostarvetta. 3 + 1 (vaihtopelaaja) on hyvä ja tarkoituk-
senmukainen joukkueen koko.  
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- Loukkaantumistapauksissa joukkue voisi jatkaa peliä ja turnausta eikä yhden 
pelaajan poisjääminen estäisi osallistumista toiseen osaturnaukseen. 

 
2.2. Pelaajien sijoittuminen 
 

- Lisäyksenä työryhmä esittää, että tuloskorttiin merkittävä aloituskokoonpano 
määrää pelaajien kenttäkierto-/syöttöjärjestyksen kentällä. 

- Syöttöhetkellä on etupelaajan oltava lähempänä keskirajaa kuin takapelaajien. 
 

3. TUOMARIT JA PISTELASKU 
 

3.1. Ottelun toimihenkilöt 
 

Suomessa ei yleensä ole käytetty Beach-peleissä tuomareita. Pistetaulun hoitaja 

on tarvittaessa toiminut tuomarina ja voinut määrätä ratkaisun tai pallon pelaa-

misen uudelleen. Työryhmän käsityksen mukaan tuomari toisi peleihin tiettyä 
selkeyttä ja jämäkkyyttä. Virallisten tuomarien ohella turnauksissa voitaisiin 

käyttää tuomareina myös muiden pelaavien joukkueiden pelaajia tai toimihenki-
löitä. Tämä edellyttäisi edelleen normaalia suurempaa mahdollisuutta määrätä 

epäselvissä tilanteissa pelattavaksi uusi pallo. 
 

- Työryhmä esittää, että virallisissa peleissä käytetään tuomaria ja/tai pistetau-
lun hoitajaa, jotka voivat olla myös muiden pelaavien joukkueiden pelaajia tai 

toimihenkilöitä.  

- Tuomareiden sijoittelussa kentille tulee huomioida, vihellysten sekoittumisten 
vähentämiseksi, mahdollisimman suuret etäisyydet toisiinsa nähden. 

 
4. PELIN KULKU JA ERITYISSÄÄNNÖT 
 

4.1. Perussäännöt 
 

Perussääntöjen osalta työryhmä ei esitä muutoksia.  
 

- Työryhmä esittää, että peleissä noudatetaan yleisiä istumalentopallon sääntö-

jä, vahvistetuissa Beach-säännöissä ja niiden selventävissä määräyksissä mai-
nituin poikkeuksin. 

 
4.2. Aloitussyöttö  
 

Aloitussyötön osalta työryhmällä ei ole esityksiä. 

 

4.3. Torjunta 
 

Työryhmä pitäisi ennallaan sen, että vain etupelaaja saa torjua. Torjunnan ja 
etupelaajan pelaamisen osalta yleensä käytiin perusteellista ja monipuolista kes-

kustelua ja pohdittiin hyvin erilaisia vaihtoehtoja.    
 

- Työryhmä esittää, että vastaanottajan etupelaaja saa vapaasti torjua aloitus-

syötön ja hyökkäyslyönnin – suoralla tai suunnatulla sekä kovalla että ranne-
liikkeellä tapahtuvalla pehmeällä kosketuksella ja myös vastapalloon tapahtu-

valla iskulyönnillä. Takapelaajat eivät saa torjua. Torjunta lasketaan edelleen 
yhdeksi kosketukseksi. 
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- Torjunta on verkon tuntumassa tapahtuvaa toimintaa vastapuolelta tulevan 
pallon pysäyttämiseksi verkon yläpuolella. Vain etupelaaja saa toteuttaa tor-

junnan. 
 

4.4. Etupelaaja 
 

Työryhmä tarkentaa etupelaajan hyökkäyslyöntiä/pallon toimittamista vastusta-

jan puolelle niin, että etupelaaja saa toimittaa pallon vastustajan puolelle, torjun-
tatilanne ja joukkueen ensimmäinen kosketus pois lukien, vain kovalla ja havait-

tavan selvästi palloa ylöspäin suuntaavalla kosketuksella (arviolta vähintään pal-
lon halkaisijan mitan) – ei kuitenkaan koskaan sormi- tai iskulyönnillä.  
 

- Esimerkiksi takapelaajan toimittaman, vastapuolelle suunnatun, pallon lentora-
taa ei saa muuttaa tai jatkaa hipaisemalla ilman, että pallo selvästi nousee 

ylöspäin. 
 

4.5. Takapelaajat 
 

- Takapelaajat saavat edelleen toimittaa pallon verkon yli vain kovalla kosketuk-

sella – ei sormilyönnillä tai pidätyspallona. Iskulyönnin takapelaajat voivat teh-
dä mistä tahansa kentän osalta - myös verkolta.  

 
4.6. Sormilyönti 
 

Työryhmä piti selvänä, että palloa saa edelleen kenttäpelissä pelata myös sormi-
lyönnillä normaalin istumalentopallon tapaan, mutta toimittaa verkon yli vain ko-

valla kosketuksella – ei missään tilanteessa sormilyönnillä. 
 

- Työryhmä tarkentaa sormilyönnin käsitettä siten, että yhdellä kädellä tapahtu-
van ns. pehmeä sormilyönnin on oltava ehdottoman puhdas. 

 

4.7. Väärä kenttä- tai syöttöjärjestys 
 

Työryhmä tarkentaa tilannetta, missä havaitaan väärä kenttä- tai syöttöjärjestys 

seuraavasti:  
 

Väärä kenttä- tai syöttöjärjestys korjataan heti havaittaessa ja mahdolliset näin 

saadut pisteet perutaan. Virheestä seuraa aina pallohäviö/piste vastustajalle 
 

4.8. Pelaajavaihdot ja aikalisät 
 

Joukkueilla on mahdollisuus kahteen (2) vaihtoon erässä. Vaihtoja ei rajoiteta - 

kentältä vaihdettu pelaaja voi mennä takaisin kentälle kenen paikalle tahansa. 
Joukkueet saavat pitää yhden aikalisän (30 sek.) erässä. 

 
4.9. Verkkokosketus 
 

Verkkokosketus on virhe vain, jos se tapahtuu pallontavoittelutilanteessa (hyök-
käys, torjunta, pallon tavoittelu verkon pinnasta jne.) verkon ylänauhaa kosket-

tamalla tai muutoin häiritsee vastapuolen pelaamista. Keskirajan ylitys on virhe 
vain, jos se häiritsee vastustajaa.  
 

- Hiusten koskeminen verkkoon ei ole virhe. Jos hattu tai aurinkolasit tippuvat 
pelaajalta verkkoon, se ei myöskään ole virhe. 
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5. PELITAPA 
 

Pelitapaan yms. työryhmällä ei ole muutosesityksiä. 

 
6. TULOKSET 
 

Tulokset kirjataan edelleen vain tuloskorttiin, johon merkitään ottelun tiedot, 

joukkueiden aloituskokoonpanot kunkin erän alussa sekä erien ja koko ottelun 

tulokset. Tuloskortin varmistavat molempien joukkueiden kapteenit ja tuomari tai 
pistetaulun hoitaja. 

 
4. TYÖRYHMÄN ESITYSTEN JATKOKÄSITTELY 

 
Työryhmän ehdotus julkaistaan kannanottoja ja muutosehdotuksia varten 

28.2.2013 mennessä www.istumalentopallo.info nettisivustolla. Mahdolliset muu-
tos- tai lisäysehdotukset tulee lähettää sähköpostilla kaikille työryhmän jäsenille 

osoitettuna 10.3.2013 mennessä.  
 

Työryhmän osoitetiedot ovat:  
  

    markku.aumakallio(at)gmail.com 
    sampsa.soderholm(at)espatent.fi 

    mylonen(at)hotmail.fi 

    epe.pena(at)gmail.com 
 

Työryhmä toimittaa, mahdolliset muutosehdotukset huomioiden, korjatut sään-
nöt istumalentopallojaoston vahvistettavaksi 31.3.2013 mennessä. Uudet sään-

nöt vahvistetaan jaoston toimesta huhtikuun loppuun mennessä. 

 

 
Liitteenä työryhmän esitys Suomessa noudatettavista istumalentopallon Beach 

Volleyn säännöistä ja niitä tarkentavista lisämääräyksistä ja tulkinnoista kesästä 
2013 lukien. 
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SUOMESSA NOUDATETTAVAT ISTUMALENTOPALLON 

BEACH VOLLEYN 3 vs. 3 SÄÄNNÖT 2013 
 

1. Pelikenttä ja välineet 

 1.1. Pelialusta voi olla hiekka, pressu, viira tai muu soveltuva materiaali.  

 1.2. Kenttäpuoliskon leveys on 4.50 m ja pituus 4.00 m.  

 1.3. Verkon korkeus on miehillä 1,20 m ja naisilla 1.10 m.  

 1.4. Pelipalloina käytetään virallisia Beach Volley lentopalloja. 

 1.5. Pelaajilla tulee olla samanlaiset pelipaidat ja niissä selkeästi erottuvat 

pelinumerot.  

2. Pelaajat 

 2.1. Peli pelataan kolmehenkisin joukkuein. Joukkueeseen saa kuulua enin-
tään neljä (4) pelaajaa. Pelaajien luokittelu on avoin.  

 2.2. Joukkue sijoittuu kentälle siten, että yksi pelaaja on etukentällä ja kaksi 
takakentällä.  

3. Tuomarit ja pistelasku 

 3.1. Otteluissa käytetään tuomaria ja/tai pistetaulun hoitajaa.  

4. Pelin kulku ja erityissäännöt 

 4.1. Perussääntöinä noudatetaan istumalentopallon sääntöjä, näissä sään-

nöissä ja selventävissä määräyksissä mainituin poikkeuksin ja tulkin-
noin.  

 4.2. Aloitussyöttö voidaan suorittaa koko päätyrajan leveydeltä. Aloitussyöt-

tö saa osua verkkoon. 

 4.3. Vastaanottajan etupelaaja saa torjua - takapelaajat eivät. Torjunta las-

ketaan yhdeksi kosketukseksi. Etupelaaja saa palauttaa vastapuolelta 
tulevan pallon verkon yli myös vastapalloon tapahtuvalla kovalla koske-

tuksella esim. iskulyönnillä, mutta ei sormilyönnillä. 

 4.4. Etupelaaja saa toimittaa pallon vastustajan puolelle, torjuntatilanne ja 

joukkueen ensimmäinen kosketus pois lukien, vain kovalla pallon ala-
pintaa koskettavalla ja havaittavan selvästi palloa ylöspäin suuntaavalla 

kosketuksella - mutta ei koskaan sormi- eikä iskulyönnillä. 

 4.5. Takapelaajat saavat toimittaa pallon verkon yli vain kovalla kosketuk-

sella – ei sormilyönnillä tai pidätyspallona. Iskulyönnin takapelaajat voi-
vat tehdä mistä tahansa kentän osalta - myös verkolta.   

 4.6. Sormilyönti kenttäpelissä on sallittu. Yhden käden sormilyönnissä kos-
ketuksen on oltava ehdottoman puhdas. Pallon pelaaminen vyötärön 

alapuolisilla ruumiinosilla on sallittu. 

 4.7. Väärä kenttä- tai syöttöjärjestys korjataan havaittaessa ja mahdolliset 
saadut pisteet mitätöidään. Virheestä seuraa pallohäviö/piste vastusta-

jalle. 

 4.8. Joukkueilla on mahdollisuus kahteen (2) vaihtoon erässä. Vaihtoja ei 

rajoiteta - kentältä vaihdettu pelaaja voi mennä takaisin kentälle kenen 
paikalle tahansa. Joukkueet saavat pitää yhden aikalisän (30 sek.) eräs-

sä. 
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 4.9. Verkkokosketus on virhe vain, jos se tapahtuu pallontavoittelutilantees-
sa verkon ylänauhaa koskettamalla tai muutoin häiritsee vastapuolen 

pelaamista. Keskirajan ylitys on virhe vain, jos se häiritsee vastustajaa. 

5. Pelitapa yms.  

 5.1. Ottelut pelataan paras kolmesta menetelmällä ja erät jatkuvalla piste-
laskulla 21 pisteeseen tai kahden pisteen erolla, ratkaiseva kolmas erä 

15 pisteeseen tai kahden pisteen erolla.  

 5.2. Kenttäpuoliskoja vaihdetaan johtavan joukkueen saatua 11. pisteen – 
ratkaisuerässä 8. pisteen jälkeen. Uusi erä aloitetaan samoilta kenttä-

puoliskoilta mihin edellinen päättyi. 

 5.3. Sarjat ja alkulohkot sekä alkulohkoissa pelattavien erien määrät, piste-

katot yms. voi kilpailujärjestäjä päättää tarkoituksenmukaisella tavalla. 

6. Tulokset  

 6.1. Pelatun erän jälkeen pistetaulun hoitaja merkitsee tuloksen kilpailukort-
tiin. Ottelun jälkeen korttiin merkitään voittaja, erät ja eräpisteet yh-

teenlaskettuna. Kilpailukortti varmistetaan tuomarin sekä molempien 
joukkueiden kapteenien nimikirjoituksilla ja palautetaan toimitsijoille. 

 6.2. Turnauksissa ei pelata uusintoja, vaan tasapisteissä olevien joukkueiden 
sijoitukset ratkaistaan lentopallon kilpailusääntöjen mukaan. 

 
 

LIITTEET:  

 
  Tarkentavat sääntömääräykset ja –tulkinnat 

  Tuloskortti 
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Liite Beach Volley 2013 sääntöihin: 

 
TARKENTAVAT SÄÄNTÖMÄÄRÄYKSET JA –TULKINNAT 

 

2. Pelaajat 
 

 2.2. Joukkue sijoittuu kentälle siten, että yksi pelaaja on etukentällä ja kaksi 

takakentällä.  

 Aloituskokoonpano merkitään erien alussa tuloskorttiin ja se määrää 

pelaajien kenttäkierto- ja syöttöjärjestyksen. 
 Oikean puoleisen takapelaajan pelinumero merkitään kohtaan 1., 

etupelaajan kohtaan 2. ja vasemman puoleisen takapelaajan kohtaan 
3. Kiertojärjestys tapahtuu myötäpäivään. 

 Vaihdon tapahtuessa kentältä poistuvan pelaajan numero yliviivataan 

ja sen perään merkitään kentälle tulevan pelaajan numero. 
 Syöttöhetkellä on etupelaajan oltava lähempänä keskirajaa kuin ta-

kapelaajien. 
 

3. Tuomarit ja pistelasku 
 

 3.1. Otteluissa käytetään tuomaria ja/tai pistetaulun hoitajaa.  

 Tuomarilta ei välttämättä edellytetä tuomarikorttia. Tuomarina voi 

toimia myös muiden pelaavien joukkueiden pelaaja tai toimihenkilö. 
 Mikäli peleissä käytetään vain pistetaulun hoitajaa - hän voi ratkaista 

kiistanalaiset pallot (piste tai uusi pallo). 
 

4. Pelin kulku ja erityissäännöt 
  
 4.3. Vastaanottajan etupelaaja saa torjua - takapelaajat eivät. Torjunta las-

ketaan yhdeksi kosketukseksi. Etupelaaja saa palauttaa vastapuolelta 
tulevan pallon verkon yli myös vastapalloon tapahtuvalla kovalla koske-

tuksella esim. iskulyönnillä, mutta ei sormilyönnillä. 

 Etupelaaja saa torjua aloitussyötön ja hyökkäyslyönnin – suoralla tai 

suunnatulla sekä kovalla että ranneliikkeellä tapahtuvalla pehmeällä 
kosketuksella. 

 Etupelaaja saa torjua vastapuolelta tulevan pallon kiistapalloon. 
 

 4.4. Etupelaaja saa toimittaa pallon vastustajan puolelle, torjuntatilanne ja 

joukkueen ensimmäinen kosketus pois lukien, vain kovalla pallon ala-
pintaa koskettavalla ja havaittavan selvästi palloa ylöspäin suuntaavalla 

kosketuksella - mutta ei koskaan sormi- eikä iskulyönnillä. 

 Havaittavan selväksi, palloa ylöspäin suuntaavaksi kosketukseksi, ei 

missään tilanteessa voida katsoa kosketusta, josta pallo ei nouse 
ylöspäin arviolta pallon halkaisijan (n. 20 cm) vertaa. 

 Kovalla kosketuksella tarkoitetaan esimerkiksi nyrkillä, rystysillä tai 

muilla käden nivelillä sekä kämmenselällä, –syrjällä ja –pohjalla (ns. 
päkiällä),  hihalyönnillä tai ns. puolustus- ja pelastuspallona suoritet-

tavaa lyöntiä. 
 Etupelaaja ei saa, joukkueen toisessa tai kolmannessa kosketuksessa, 

suorittaa iskulyöntiä. Toisin sanoen palloa lyödessä nyrkillä, rystysillä 
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jne. kosketus ei saa olla iskulyönninomainen, vaan kosketuksen on 
oltava ylöspäin tai yläviistoon suuntautuva tökkäisy. Kielletyksi isku-

lyönniksi katsotaan myös avokämmenellä tehtävä ns. tsekki-isku. 
 Etupelaaja ei saa toimittaa palloa vastapuolelle muuttamalla tai jat-

kamalla pallon lentorataa hipaisemalla, mikäli pallo ei hipaisusta ha-
vaittavan selvästi nouse ylöspäin.  

 Etupelaaja ei saa painaa omalta puolelta tulevaa palloa kiistapalloon. 
 

 4.5. Takapelaajat saavat toimittaa pallon verkon yli vain kovalla kosketuk-
sella – ei sormilyönnillä tai pidätyspallona. Iskulyönnin takapelaajat voi-

vat tehdä mistä tahansa kentän osalta - myös verkolta. 

 Pidätyspallona pidetään pallon koppaamista, heittämistä tai kantamis-

ta. 
 Pallon vastapuolelle toimittaminen jäykillä ojennetuilla sormenpäillä 

tökkäisemällä on kielletty.  
 Jos kovaa iskulyöntiä puolustettaessa pelaaja ei ehdi reagoida lyöntiin 

ja pallo kimpoaa takaisin vastapuolelle – ei ole virhe, vaikka puolus-
tus tapahtuisikin osittain sormikosketuksella ns. reaktiopallona. 

 

 4.6. Sormilyönti kenttäpelissä on sallittu. Yhden käden sormilyönnissä kos-
ketuksen on oltava ehdottoman puhdas. Pallon pelaaminen vyötärön 

alapuolisilla ruumiinosilla on sallittu. 

 Yhden käden sormilyönniksi katsotaan palloon koskeminen pehmeällä 
yhden käden kosketuksella.  Kosketus ei ole puhdas silloin, kun pallo 

pelkästään pysäytetään tai sitä kauhaistaan. 
 Ns. hissisormilyönti katsotaan pidätyspalloksi ja se ei ole sallittu. 

 

 4.7. Väärä kenttä- tai syöttöjärjestys korjataan havaittaessa ja mahdolliset 
saadut pisteet mitätöidään. Virheestä seuraa pallohäviö/piste vastusta-

jalle. 

 Jos virheen alkamishetkeä ei voida varmuudella todeta, aiemmin teh-

tyjen pisteiden mitätöintiä ei tapahdu - ja pisteen sekä seuraavan 
aloituksen antaminen vastapuolelle jää ainoaksi rangaistukseksi. 

 

 4.9. Verkkokosketus on virhe vain, jos se tapahtuu pallontavoittelutilantees-
sa verkon ylänauhaa koskettamalla tai muutoin häiritsee vastapuolen 

pelaamista. Keskirajan ylitys on virhe vain, jos se häiritsee vastustajaa. 

 Hiusten koskeminen verkkoon ei ole virhe. Jos hattu tai aurinkolasit 
tippuvat pelaajalta verkkoon, se ei myöskään ole virhe. 

 Häirinnäksi katsotaan erityisesti vastapelaajaan koskeminen pallonta-
voittelutilanteessa tai siihen valmistautuessa. 
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TULOSKORTTI 
SCORE CARD 

 
Pelin numero: _____             Alkamisaika: __________         Kentän numero: _____ 
Match number: Begin:                   Court number: 
 

Joukkueet Teams: 

_______________    -    _______________ 

 
Tulos Result: 

   ____     -     ____ 

 
Aloituskokoonpano/vaihdot                Eräpisteet    Aloituskokoonpano/vaihdot 
Starting line-up/Substitutes                Set points    Starting line-up/Substitutes 

1st  erä set: 

I _____ II _____ III _____ ____     -     ____     I _____ II _____ III _____ 

2st  erä set: 

I _____ II _____ III _____ ____     -     ____     I _____ II _____ III _____ 

3st  erä set: 

I _____ II _____ III _____ ____     -     ____     I _____ II _____ III _____ 

Yht./Total: 

   ____     -     ____ 

 
 

Allekirjoitukset  Signatures 
 
 
 ______________________________     ______________________________ 
 Kotijoukkueen kapteeni   Vierasjoukkueen kapteeni 
 Home Team captain   Visiting Team captain 
 
 
 ______________________________  
                       Tuomari Referee 

 
PALAUTUS PELIN JÄLKEEN TOIMITSIJOILLE 

RETURN ON OFFICIALS AFTER MATCH 

 


