SUOMESSA NOUDATETTAVAT ISTUMALENTOPALLON
BEACH VOLLEYN (3 vs. 3) SÄÄNNÖT KESÄLLÄ 2014
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
enintään 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
säännöissä ja selventävissä määräyksissä mainituin poikkeuksin ja
tulkinnoin.
4.2. Aloitussyöttö voidaan suorittaa koko päätyrajan leveydeltä.
Aloitussyöttö saa osua verkkoon.
4.3. Vastaanottajan etupelaaja saa torjua - takapelaajat eivät. Torjunta
lasketaan
yhdeksi
kosketukseksi.
Etupelaaja
saa
palauttaa
vastapuolelta tulevan pallon verkon yli myös vastapalloon
tapahtuvalla kovalla kosketuksella esim. iskulyönnillä, mutta ei
sormilyönnillä.
4.4. Etupelaaja saa toimittaa pallon vastustajan puolelle, torjuntatilanne
ja joukkueen ensimmäinen kosketus pois lukien, vain kovalla pallon
alapintaa koskettavalla ja havaittavan selvästi palloa ylöspäin
suuntaavalla kosketuksella - mutta ei koskaan sormi- eikä
iskulyönnillä.
4.5. Takapelaajat saavat toimittaa pallon verkon yli vain kovalla
kosketuksella – ei sormilyönnillä tai pidätyspallona. Iskulyönnin
takapelaajat voivat tehdä mistä tahansa kentän osalta - myös
verkolta.
4.6. Sormilyönti kenttäpelissä on sallittu. Yhden käden sormilyönti taas on
kokonaan kielletty. Pallon pelaaminen vyötärön alapuolisilla
ruumiinosilla on sallittu.
4.7. Väärä kenttä- tai syöttöjärjestys korjataan havaittaessa ja
mahdolliset
saadut
pisteet
mitätöidään.
Virheestä
seuraa
pallohäviö/piste vastustajalle.

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.) erässä.
4.9. Verkkokosketus
on
virhe
vain,
jos
se
tapahtuu
pallontavoittelutilanteessa 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
pistelaskulla 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
kenttäpuoliskoilta mihin edellinen päättyi.
5.3. Sarjat ja alkulohkot sekä alkulohkoissa pelattavien erien määrät,
pistekatot yms. voi kilpailujärjestäjä päättää tarkoituksenmukaisella
tavalla.
6. Tulokset
6.1. Pelatun erän jälkeen pistetaulun hoitaja merkitsee tuloksen
kilpailukorttiin. Ottelun jälkeen korttiin merkitään voittaja, erät ja
eräpisteet yhteenlaskettuna. 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

FINNISH RULES OF BEACH VOLLEY THE SUMMER OF 2014
1. The court and equipment’s
1.1. The matches you are playing on are used in the Paper Machines.
1.2. The wide of a half field is 4,50 m (15 feet) and length 4,00 m(13,3
feet).
1.3. The net height is 1,20 m (4 feet) male and 1,10m (3,7 feet) female.
1.4. Official Beach Volleyballs are used.
1.5. Players are required to be the same shirts and clear numbers.
2. Players
2.1. There are 3-4 players in a team. Grading of players is not demanded.
2.2. One (1) player in the front line and two (2) players in the back court
(and one player can be substitute).
3. Referees and scoring the points
3.1. There are referee and/or scorer.
4. Games and special rules
4.1. Basic rules are the Rules of Sitting Volleyball - including exceptions and
adaptations.
4.2. The first service area at the whole wide of the main border line.
4.3. The front line player can block - the back court players can't. The block
is one of the touch. Front line player are allowed to provide over the net
coming the ball also by spike (team's first touch), but never with onehand or two-hand pass.
4.4. At another time front line player are allowed to provide the ball over the
net only through hard-touch, which is directed upwards clearly - but
never with one-hand or two-hand pass or with spike.
4.5. The back court players are allowed to provide the ball over the net only
through hard-touch, but never with one-hand or two-hand pass or with
hard fingertips or with carry the ball. The back court players can strike a
spike anywhere in the court - near the net, too.
The through hard-touch is normal spike (concern not of the front line
player), forearm set, fist, knuckles bottom of palm or so called dig and
rescue ball, but never with one-hand or two-hand pass or with hard
fingertips.
4.6. Two-hand pass in court play is allowed. One-hand pass has totally
banned. The ball may touch any part of the body.
4.7. Positional fault cause the ball and the point to the opponent and the
possible points is canceled.
4.8. In a set a team is allowed to substitute two times and one time-out.
The substituted player is allowed to go back to field in any position.

4.9. Contact with the net or the antenna by a player is not a fault, unless it
is made during the action of playing the ball, or it interferes with the
play. Crossing the center line is not a fault if it not interferes with the
play.
Game manners ect.
5.1. Series, pools, a number of games etc. are noticed in the rules of the
Tournament. The best of the tree sets is played under continuing
scoring the points till 21 points or until a two point lead is reached (3th
set till 15 points). Sets can be stopped in one-point difference.
5.2. Changing of sides occurs in every period when scoring 11 (8) points.
New game begins in the same side where the previous game ended.
5.3. Series and set points etc. can the competition organizers will decide.
Results
61. Played on set after the scorer write down results in the Score Card.
After a match the winner is written down by adding together games and
game points. The Score Card is certified by autographs of the captains
of both teams and referee is returned to the functionaries.
62. In the Tournament there is no renewal, but if the points of the teams
are equal the grading is settled by the rules of competition of Volleyball.

