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Lohkojaot ja
Tapahtumapäivien järjestäjät



Tapahtumapäivän
periaatteet

Tapahtumapäivän kokonaiskesto
ei saa ylittää 4h!
Joukkueille taattava 2-3 peliä /
tapahtumapäivä.
Tapahtumapäivässä järjestetään
myös muuta hauskaa liikunnallista
ohjelmaa (temppurata tmv).



Otteluohjelma ja pelien
valinta
Kaisu Polso



Turnauskutsun laatiminen

Kirjaudutaan joukkuekoodilla
Kutsu tulee tehdä 4-2 viikkoa ennen
Tapahtumapäivää

Kaisu Polso



Pelaajaluettelon
täyttäminen
Kaisu Polso



Tekninen palaveri
Järjestetään Tapahtumapäivän aluksi
Palaverin vetää Turnausvastaava (ei saa olla valmentaja)
Käydään läpi:

Ohjelma ja aikataulu
Kenttäjako ja muut tiloihin liittyvät asiat
Pelaajaluettelot / Pelipassit
Tuomareiden esittely ja varmistus sääntöjen tuntemuksesta



Toimitsijat

Tapahtumapäivän järjestäjä on velvollinen
hankkimaan tuomarit ja kirjurit.
Suosittelemme että tuomarointitehtäviä hoitaa
vähintään yhden vuoden ikäluokan vanhemmat
pelaajat.
Poikkeustilanteissa lepovuorossa olevia
joukkueita voi käyttää toimitsijoina.



Mobiilipöytäkirja
Kaisu Polso



Taitomerkki-radan
suunnittelu

VÄLINEKARTOITUS

Kiertävä Non-Stop -rata
Toimintapiste-rata

TEMPPUJEN VALINTA

POHJAPIIRUSTUS

RATAVAIHTOEHDON VALINTA

TEMPPUJEN LISÄÄMINEN POHJAPIIRUSTUKSEEN

TEMPPURADAN RAKENTAMINEN



Non-Stop -rata



Toimintapiste -rata



Pelipassi ja
vakuutus

Pelipassin nimi: TOUHUPASSI
Hinta: 10€
Vakuutuksen hinta: 2€

Tapahtumapäivät ovat F-ikäisten virallista
kilpailutoimintaa ja lapsi tarvitsee pelipassin. Kaikilla
alle 18-vuotiailla on myös vakuutuspakko.

www.suomisport.fi



Säännöt
Hanna Kanasuo



Tiikeri-sarjan säännöt

Kenttä 6,1 m x ¨13,4 m
Aloitusraja on 3 m keskirajasta
Pelipallo

Mikasa VS170W 
Mikasa SKV5 

Verkon korkeus 165 cm

Pelikenttä ja välineet



Tiikeri-sarjan säännöt



Tiikeri-sarjan säännöt

2 vs 2 -peli
Estää palloa putoamasta omaan kenttään
Saada pallo verkon yli vastustajan kenttään
Jokaisesta pelatusta pallosta tulee piste
Kaksi erää
Pistekatto 15 ilman kolmatta erää

Peliajatus



Tiikeri-sarjan säännöt

Pakolliset 2 – 3 kosketusta
1. ja/tai 2. voi olla joko heitto, tai koppiavusteinen sormi- tai
hihalyönti. Koppiavusteinen suoritus ei saa ylittää verkkoa.
Mikäli pallo otetaan kopiksi aivan keskirajan tuntumassa,
pelaaja voi ottaa yhden askeleen kentälle päin, ja jatkaa
sen jälkeen suoritustansa. 
Hyökkäyslyönti on vapaa (myös iskulyönti on sallittu), kunhan
se ei ole koppiavusteinen. 
Pelaajan verkkoon koskeminen antennien välisellä alueella
on virhe. 
Pallo saa osua verkkoon. 
Torjunta on sallittu.

Pallokosketukset



Tiikeri-sarjan säännöt

Aloitussyöttö annetaan aloitussyöttörajan takaa. (3m viiva)
Tie break -syöttösääntö

1. syötön tulee olla ala-aloitus, jos se epäonnistuu, 2. saa
olla heitto. Muuten molemmat syötöt toteutetaan ala-
aloituksena

Aloituksen suorittaa aina se pelaaja, joka jää kentälle
pidempään kentällä olleen poistuttua kiertovaihtoon.
Ennen peliä arvotaan ensimmäisen erän aloittava joukkue.
Toinen joukkue aloittaa toisen erän.
Joukkue tekee kiertovaihdon vain siinä vaiheessa, kun
aloitusvuoro tulee ko. joukkueelle.

Aloitussyöttö



Tiikeri-sarjan säännöt

Pelaajista kaksi on yhtä aikaa kentällä ja loput odottavat
vuoroaan jonossa kentän ulkopuolella. 
Pelaajat voivat sijoittua kentälle vapaasti joko rinnakkain tai
peräkkäin. 
Joukkueeseen kuuluu vähintään kolme pelaajaa. 
Kuudella pelaajalla voi muodostaa kaksi joukkuetta.

Pelaajien määrä ja sijoittuminen kentällä



Kentät Tiikeri-sarjassa



Tiikeri-sarjan säännöt

Pallot pelataan loppuun asti. 
Se joukkue, kumpi syöttää seuraavaksi, suorittaa kiertovaihdon.
Edellisen pallon syöttänyt joukkue ei tee kiertovaihtoa. 
Pidempään kentällä ollut pelaaja lähtee pois ja uusi pelaaja
tulee tilalle. 
Erän ensimmäistä kiertovaihtoa tehtäessä joukkue itse sopii,
kumpi pelaajista tulee pois kentältä. Tämän jälkeen pelaajien
kiertojärjestys säilyy samana koko erän ajan. 
Kun joukkueelle tulee syöttövuoro, on aloitusvuoro pelaajalla,
joka jää kentälle toisen pelaajan mennessä kiertovaihtoon.

Kierto ja kentältä poistuminen



Keskirajan tulkintalinja 
F-ikäisissä

Keskirajan ylittäminen jalkaterällä on virhe, mutta vastapuolen kentän
koskeminen millä tahansa muulla ruumiinosalla ei ole virhe, ellei se häiritse

vastustajaa. Jalka saa siis olla viivan päällä, mutta ei yhtään viivan yli. Mihin
tahansa verkon osaan koskeminen antennien välisellä alueella on virhe kaudella.



Uusien joukkueiden
ilmoittautuminen
sarjaan

Ilmoittautuminen uusille joukkueille aukeaa
1.1.2022 - mukaan 3. kierrokselle.
Ilmoittautuminen tulee tehdä  viimeistään 3
viikkoa ennen alueen seuraavaa
sarjakierrosta.
Sarjamaksu 30€/joukkue.



Otteita
sarjamääräyksistä

Nuorten turnaukset pyritään järjestämään aina lauantaisin. Ottelu voi
alkaa aikaisintaan klo 11:00 ja koko turnaus päättyy viimeistään klo
20.00, kun joukkueella on yli 200 km turnauspaikalle. F-ikäisten
turnauksia voi järjestää myös sunnuntaisin, mikäli kaikkien osallistujien
matka turnauspaikalle on alle 200 km ja koko turnaus päättyy
viimeistään klo 18.00. 

OTTELUJEN AJANKOHTA

Järjestävä seura on velvollinen hankkimaan otteluihin tarvittavat
toimitsijat; tuomarit ja kirjurit. On suositeltavaa, että tuomarointitehtäviä
hoitaa vähintään yhden ikäluokan vanhemmat pelaajat (E-juniorit tai
vanhemmat juniorit). Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa seuralla ei ole
vanhempia junioreita, tai he ovat estyneitä, F-ikäisten toimintapäivillä
lepovuorossa olevaa joukkuetta voidaan käyttää tuomarina. 

TOIMITSIJAT



Otteita
sarjamääräyksistä

Tapahtumapäivän ilmoittamiseen käytetään turnauskutsua, joka
tehdään kirjautumalla tulospalveluun järjestävän joukkueen koodilla. 
Järjestävän joukkueen tulee ilmoittaa välittömästi (viimeistään kolme
vuorokautta tiedon saatuaan) sarjahoitajalle, jos ei pysty
järjestämään Tapahtumapäivää.  
Kutsu Tapahtumapäivään tulee tehdä tulospalvelun turnauskutsun
kautta aikaisintaan neljä viikkoa ennen ja viimeistään kaksi viikkoa
ennen kotiturnausta.  
Tapahtumapäivän järjestäjän on varmistettava tiedon perille
meneminen kaikille. Kotijoukkueen velvollisuus on myös varmistaa
seitsemän (7) päivää ennen turnausta, että turnauskutsun tiedot
turnauksesta ovat oikein. 

TAPAHTUMAPÄIVISTÄ ILMOITTAMINEN



Kiitos että mahdollistat lapsille lentopallon harrastamisen!
Tästä alkaa matka joka voi muuttaa lapsen koko elämän!



Kiitos!

KILPAILU- JA
SEURAPALVELUTIIMI




