
ASIKKALAN RAIKAS RY ASIKKALAN KUNTA 

Lentopallojaosto Liikuntatoimi 

 

 

ASIKKALAN HARRASTELENTOPALLOSSA NOUDATETAAN SEURAAVIA KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ: 

 

1. OTTELUISSA NOUDATETAAN PÄÄASIASSA KANSAINVÄLISIÄ LENTOPALLOSÄÄNTÖJÄ 

1.1 Kansainvälisistä säännöistä poiketen  

      - keskirajan ylitys katsotaan virheeksi    

1.2 Muut poikkeukset kansainvälisistä säännöistä ilmenevät näistä kilpailumääräyksistä 

 

2. OTTELUIDEN PISTELASKU 

2.1 Ottelu voittamiseen vaaditaan kolmen erän voittaminen. Erävoittoon tarvitaan 25 pistettä lukuun ottamatta 

mahdollista viidettä erää, jossa pelataan 15 pisteeseen. Jokaisessa erässä erävoittoon vaaditaan vähintään kahden 

pisteen ero. Pisteet lasketaan kaikissa erissä juoksevasti siten, että jokaisesta pelatusta pallosta tulee piste.  

2.2 Voittaja saa ottelusta kaksi (2), erin 3-2 hävinnyt yhden (1) ja erin 3-0 ja 3-1 hävinnyt nolla (0) pistettä. 

2.3 Sarjajärjestelmästä päätetään erikseen sen jälkeen kun joukkueiden lukumäärä on selvillä. 

 

3. JOUKKUEIDEN KOKOONPANO 

3.1 Joukkueen saa muodostaa vapaasti (tiimit, kerhot yms,) sarjapelaajasääntö huomioiden. 

3.2 Joukkueeseen (ottelupöytäkirjaan merkityt pelaajat) saa kuulua enintään kaksi rekisteröityä pelaajaa. Rekiste-

röidyksi pelaajaksi katsotaan 4-sarjan ja sitä ylempien sarjojen pelaajat. 

3.3 Pelaajan on kuuluttava koko kauden siihen joukkueeseen, jossa on sarjakautensa aloittanut. 

3.4 Jatkosarjoissa ja sijoitusotteluissa voi pelata vain pelaaja, joka on kuulunut joukkueeseen runkosarjassa. 

 

4. OTTELU KATSOTAAN LUOVUTETUKSI, 

4.1 jos joukkueessa ei ole vähintään neljää (4) pelaajaa heti ottelun alusta alkaen. Pelattaessa neljällä pelaajalla 

aloitussyöttäjän paikalla oleva pelaaja ei saa toimia ns. verkkopelaajana. Edes vastustajan suostumuksella ei voi 

pelata vajaalla virallista ottelua. 

4.2 jos joukkue myöhästyy ottelusta enemmän kuin viisitoista (15) minuuttia ilmoitetusta ottelun alkamisajasta. 

4.3 mikäli joukkue rikkoo kohdan 3. kilpailumääräystä koskien joukkueen kokoonpanoa. 

 

5. KAHDESTA LUOVUTUKSESTA SULJETAAN SARJASTA 

 

6. TUOMARI, PELIKENTTÄ JA PELIPALLO 

6.1 Jokainen joukkue huolehtii ottelulistan mukaisesta tuomaritehtävästä. Laiminlyönnistä määrätään kymmenen 

(10) euron sakko. 

6.2 Ne miesten joukkueet, jotka pelaavat naisten otteluiden jälkeen samalla pelikentällä, huolehtivat, että verkko 

nostetaan miesten verkon korkeudelle. 

6.3 Joukkueet huolehtivat yhteisvastuullisesti pelikentästä. 

6.4 Otteluissa käytetään virallista pelipalloa, jos sellainen on tarjolla.  

 

7. OTTELUSIIRROT 

7.1 Ottelu voidaan siirtää ainoastaan pakottavista syistä, jos kumpikin otteluosapuoli siihen suostuu. Ottelusiirrosta 

on aina ilmoitettava myös tuomarille. Mahdollisista finaalipelien siirroista on ilmoitettava sarjan järjestäjille. 

7.2 Joukkueella ei saa olla kuin yksi ottelu kerrallaan rästissä. Joukkue, joka on aiheuttanut itselleen toisen rästiot-

telun, tuomitaan hävinneeksi tämä toinen ottelu erin 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). Näin toimitaan myös useampien rästiot-

teluiden osalta. 

 

8. OTTELUPÖYTÄKIRJAT 

8.1 Ottelupöytäkirjat on täytettävä aina täydellisesti nimiluetteloita myöten ja rekisteröidyn pelaajan perään pitää 

merkitä tunnus "R". 

8.2 Ottelupöytäkirjat jätetään liikuntahallille. 

8.3 Yhteyshenkilön muuttumisesta on heti ilmoitettava sarjan järjestäjille.  

 

9. PROTESTIT 

9.1 Mikäli joukkue kokee kärsineensä vääryyttä, tulee sen tehdä kirjallinen protesti Raikkaan lentopallojaostolle, 

joka antaa protestin käsittelyn jälkeen asiasta päätöksen. 

 

Sarjan järjestäjien edustajat ovat Pekka Kommeri, puh. 044 2754347 ja Matti Kettunen, puh. 044 778 0247. 


