
F-IKÄISTEN
SARJAINFO ADD A SHORT

DESCRIPTION

 2022-2023



Sarjat

Tiikeri-sarja: 2 vs 2 -koppiavusteinen paripeli
Super-sarja: 3 vs 3 -koppiavusteinen peli

Molemmat sarjatasot pelataan sekasarjoina



Miten sarjat
eroavat toisistaan?

2 vs 2 -peli
Kenttä 4,5m x ¨~¨12m 
Syöttöraja 3m
Säännöissä heittäminen oman
joukkueen pelikaverille on sallittua.
Tarkoitettu uusille aloitteleville
joukkueille
5 turnausta

TIIKERI-SARJA

3 vs 3 -peli
Kenttä 6,1m x 13,4m
Syöttöraja 4,5m
Heittäminen on kiellettyä.
Tarkoitettu jo vuoden lentopalloa
pelanneille
6 turnausta

SUPER-SARJA



Muutoksia
viimekauteen

Nyt heittäminen sallitaan
Tie Break -syöpttösääntö, jossa 1.
syöttö tulee olla ala-aloitus. Jos se
epäonnistuu, toisen saa syöttää
kahden käden alakautta heittona

TIIKERI-SARJA

6 turnausta kauden aikana
Sekä 1. että 2. kosketus saavat olla
koppiavusteisia

SUPER-SARJA



Toiminnan
periaatteet

Kilpailutoiminta järjestetään Tapahtumapäivien
muodossa, mahdollisimman pienalueellisesti.
Ei vaihtopelaajia -> Kaikki pelaa!
Uudet joukkueet pääsevät mukaan kesken
kauden.
Ei sarjataulukoita.



Ilmoittautuminen
sarjaan

SUPER-sarjaan 30.9.2022 mennessä
TIIKERI-sarjaan 31.10.2022 mennessä 
Ilmoittautumiset Lentopalloliiton
tulospalvelujärjestelmään.
Sarjamaksu 30€/joukkue.
Ilmoittautuminen uusille joukkueille
aukeaa 1.1.2023 - mukaan 

Super-sarjan 4. kierrokselle
Tiikeri-sarjan 3. kierrokselle.



 SUPER-sarja TIIKERI-sarja

12.-13.11.2022 1. sarjakierros  

3.-4.12.2022 2. sarjakierros 1. sarjakierros

7.-8.1.2023 3. sarjakierros 2. sarjakierros

11.-12.2.2023 4. sarjakierros 3. sarjakierros

25.2.-19.3.2023 5. sarjakierros 4. sarjakierros

1.-2.4.2023 6. sarjakierros 5. sarjakierros

Kausiaikataulu



Tapahtumapäivät
5/6 Tapahtumapäivää / kausi
2-3 peliä / Tapahtumapäivä
Temppurata ja/tai muuta hauskaa liikunnallista
toimintaa.
Ihanteellinen kesto Tapahtumapäivälle on n.4 h.
Kauden viimeisessä tapahtumassa kaikki palkitaan.



Ottelut
Jokaiselle joukkueelle 2-3 peliä/Tapahtumapäivä
2 erää/peli
Erät pelataan 15 pisteeseen (pistekatto).
Mobiilipöytäkirja
Otteluohjelman luodaan (yksinkertainen sarja)
Lentopalloliitossa, mutta järjestäjä saa päättää mitkä
ottelut pelataan.



Joukkue

Joukkueeseen kuuluu 3-5 pelaajaa.
Kaksi on yhtä aikaa kentällä, loput odottavat
vuoroaan kiertovaihdossa.

Joukkueeseen kuuluu vähintään 3 pelaaja.
Kolme on yhtä aikaa kentällä, loput odottavat
vuoroaan kiertovaihdossa.

Tiikeri-sarja

Super-sarja

F-JUNIOREISSA EI OLE VAIHTOPELAAJIA! KAIKKI
PELAAJAT PELAAVAT KAIKKI ERÄT JA PELIT.



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



Otteita säännöistä/
sarjamääräyksistä

Mikasa VS170W 
Mikasa SKV5 

PELIPALLO

Otteluissa pelataan 2 erää
15 pisteeseen (pistekatto)
ilman kolmatta erää.

PISTELASKU

165 cm
VERKON KORKEUS



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



Otteita
sarjamääräyksistä

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



Otteita
sarjamääräyksistä

Esittäytymiset
Kentät ja muut huoiot pelipaikasta
Mahdolliset puuttuvat joukkueet
Tuomareiden esittely ja työrauha - Se kenellä on pilli päättää!
Pelipassien tarkastus
Säännöt 
Pukuhuoneiden siisteys 
Muut huomiot Tapahtumapäivästä

Tekninen palaveri järjestetään Tapahtumapäivän aluksi. Palaveria johtaa turnausvastaava.
Turnausvastaava ei voi olla joukkueen valmentaja. Palaverissa käydään läpi turnauksen ohjelma ja
mahdolliset muutokset.

TEKNINEN PALAVERI



Otteita
sarjamääräyksistä

voit ottaa yhteyttä 
HANNA KANASUO
050 401 5229
hanna.kanasuo@lentopalloliitto.fi

ONGELMATILANTEISSA

F-ikäluokassa edustusoikeus on lapsella siinä
seurassa, jota pelaaja on edustanut kunkin
sarjakauden ensimmäisessä ottelussa ks.
minilentopallosäännöt. Joukkueiden koostumusta voi
vaihdella eri Tapahtumapäivien välillä. 

EDUSTUSOIKEUS



TAPAHTUMAPÄIVÄ-INFO
SUPER-sarja
Pe 14.10.2021 klo 14.00

Turnauskutsun laatiminen
Tekninen palaveri
Otteluohjelma ja pelien valinta
Pelaajaluettelon täyttäminen
Mobiilipöytäkirja
Säännöt
Temppuradan suunnittelu

Miten järjestän Tapahtumapäivän

Teams-palaverina - tilaisuus nauhoitetaan



TAPAHTUMAPÄIVÄ-INFO
TIIKERI-sarja
Ti 15.11.2021 klo 18.00

Turnauskutsun laatiminen
Tekninen palaveri
Otteluohjelma ja pelien valinta
Pelaajaluettelon täyttäminen
Mobiilipöytäkirja
Säännöt
Temppuradan suunnittelu

Miten järjestän Tapahtumapäivän

Teams-palaverina - tilaisuus nauhoitetaan



Ilmoittautumislomakkeen
täyttäminen
Kaisu Polso



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



munLentis 
-applikaatio



Kiitos!

KILPAILU- JA
SEURAPALVELUTIIMI




