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Tiedoksi joukkueille 

 

1. Sarja-asiat 

 

4.3. 1-sarja 

1-sarjan osalta todettiin, että sarjamääräyksiin tulee lisätä kohta: 

 

Ykkössarjapelaajan edustusoikeus oman seuransa SM-sarjajoukkueessa: 
 
Mikäli ykkössarjapelaaja on esiintynyt ykkössarjajoukkueessaan (=merkitty paikalla 
olevana pelaajana ottelupöytäkirjan pelaajalistaan ykkössarjaturnauksessa) syyskaudella 
2012, pelaaja on oikeutettu pelaamaan oman seuransa SM-sarjajoukkueessa kevätkaudella 
(1.1.2013 jälkeen). Ykkössarjapelaaja on oikeutettu esiintymään kenttäpelaajana yhdessä 
turnauksessa (tai sijoitusottelussa) SM-sarjassa menettämättä ykkössarjastatustaan. 
Mikäli ykkössarjapelaaja esiintyy kenttäpelaajana useammassa kuin yhdessä SM-
turnauksessa (sijoitusottelussa), ykkössarjapelaaja menettää ykkössarjastatuksensa. 
Tämän jälkeen ykkössarjapelaaja saa pelata ykkössarjajoukkueessaan vain SM-pelaajien 
kiintiöön kuuluvana pelaajana. 
 
Kyseinen tulkinta on ollut aiemminkin kirjattuna ja voimassa aikaisemmilla sarjakausilla, 
mutta se on valitettavasti pudonnut sarjamääräyksistä pois. Asia tullaan ottamaan esille 
myös kauden 2013-2014 yleiskokouksessa elokuussa 2013. 

 
 

Farmisopimukset 

Farmisopimuskohtaa sarjamääräyksiin tullaan täydentämään seuraavasti: 

 

7.9.3. Farmisopimus 
 
Joukkueilla on mahdollisuus solmia keskenään farmisopimuksia. Farmisopimukset tulee 
lähettää VAU:n sarjavastaavalle ennen sarjakauden alkua kuitenkin viimeistään 30.9. 
mennessä. 
 
Farmisopimukseen kuuluvat pelaajat (=farmisopimuspelaajat) tulee nimetä ja hyväksyttää 
etukäteen farmisopimuksen liitteenä olevalla pelaajalistalla. Pelaajalistaa voidaan 
päivittää 31.12.2012 asti.  
 
Farmisopimuspelaajan edustusoikeus: 
 
Farmisopimuspelaaja on oikeutettu esiintymään kenttäpelaajana yhdessä turnauksessa 
(tai sijoitusottelussa) SM-sarjassa menettämättä ykkössarjastatustaan. Mikäli 
farmisopimuspelaaja esiintyy kenttäpelaajana useammassa kuin yhdessä SM-turnauksessa 
(sijoitusottelussa), farmisopimuspelaaja menettää ykkössarjastatuksensa. Tämän jälkeen 
farmisopimuspelaaja saa pelata ykkössarjajoukkueessaan vain SM-pelaajien kiintiöön 
kuuluvana pelaajana. 
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Sääntöä tulee noudattaa sarjakaudella 2012-2013 ja se astuu voimaan heti. 
Farmisopimuksen solmineiden joukkueiden tulee lähettää lista farmisopimuspelaajista 
(nimi, syntymäaika, pelinumero) VAU:n sarjavastaavalle 31.12.2012 mennessä. 

 

Veteraanien SM-turnaus 

Veteraanien SM-turnauksen järjestelyjä tulee hakea 31.12.2012 mennessä lähettämällä hakemus 

sarjavastaavalle VAU:hun. Turnaus on järjestettävä toukokuun loppuun mennessä. Turnauksella 

on SM-arvo, mikäli sinne ilmoittautuu vähintään neljä joukkuetta. 

 

SM-beach –turnaukset 

Beachin SM-turnausten haku on 28.2.2013 mennessä. Turnausten määrä päätetään, kun 

tiedetään hakemusten määrä. Beachin säännöt ovat työn alla. 

 

Suomen Cup 2013 

Suomen Cupin järjestelyjä tulee hakea 28.2.2013 loppuun mennessä.  

 

Muut kotimaiset turnaukset 

2.2.2013 31.Kotka-turnaus. 

27.4.2013 Kevätturnaus, Espoo 

3.8.2013 Metropolitan Beach-turnaus, Helsinki 

 

2. Yleiskokous  

Istumalentopallon yleiskokous järjestetään sunnuntaina 18.8.2013 Pajulahden 

liikuntakeskuksessa Nastolassa. Kaikkia seuroja velvoitetaan lähettämään paikalle edustaja. 

 

3. Tapahtumat 

Pajulahti Games 18.-20.1.2013, Nastola 

Pajulahdessa järjestetään naisten kansainvälinen istumalentopalloturnaus, johon osallistuu 

Suomen maajoukkueen lisäksi kaksi joukkuetta Venäjältä ja Unkari. Tulevaisuudessa 

Pajulahdessa voisi olla mahdollista pelata myös miesten SM-sarjaturnaus. Lisätietoa Pajulahti 

Games –tapahtumasta löytyy www.pajulahtigames.fi –sivuilta. 

 

Power Cup 6.-9.6.2013, Mikkeli 

Mikkelin Passareitten kanssa on sovittu, että istumalentopallo on esillä Power Cupissa 

(Mikkelin ravirata). Naisten maajoukkue on paikan päällä esittelemässä lajia ja peluuttamassa 

halukkaita kokeilijoita.  

 

Liikuntamaa (Apuvälinemessut) 7.-9.11.2013, Tampere 

Istumalentopallo on esillä VAU:n järjestämässä Liikuntamaassa Tampereen messuilla. 

 

4. Maajoukkueasiat 2013 

 

Naisten maajoukkueen ohjelma vuodelle 2013 voidaan julkaista info-sivuilla alkuvuodesta, kun 

leiritykset ovat vahvistuneet ja pelaaja- sekä valmentajasopimukset on allekirjoitettu. 

 

 

 

 

http://www.pajulahtigames.fi/
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5. Muut asiat 

 

Kauden parhaat 2012-2013 

Päätettiin, että kaudella 2012-2013 valitaan seuraavat kategoriat: 

 kauden naispelaaja 

 kauden miespelaaja 

 kauden tuomari 

 kauden teko 

Joukkueiden tulee äänestää ehdokkaitaan 15.4. mennessä. Palkitseminen tapahtuu Espoon 

Kevätturnauksessa 27.4.2013. Tiedot palkittavista toimitetaan myös Lentopalloliittoon, joka on 

perinteisesti kutsunut heidät omaan palkitsemistilaisuuteensa. 

 

EM-kilpailut 14.-22.9.2013, Elblag, Puola 

Istumalentopallon EM-kilpailut järjestää Puola.  

 
 
 
 

 


