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LENTOPALLON MASTERSIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SARJAMÄÄRÄYKSET 
SARJAKAUDELLE 2019-20 

 
 
1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET  
 
Mastersien Suomen Mestaruuskilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen Lentopalloliiton pelisääntöjä, 
Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä sekä näitä määräyksiä. 
 
2. SARJAT JA OSALLISTUMISOIKEUS  
 
2.1. Joukkueiden osallistumisoikeus 
 
Mastersien SM-sarjoihin voivat osallistua vain Suomen Lentopalloliiton jäsenseurojen seurajoukkueet. 
 
2.2.  Mastersien Suomen mestaruuskilpailuissa pelattavat ikäluokat 
 
Miehet:  35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ja 84 vuotta 
Naiset: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 73 ja 75 vuotta 
 
2.3. Pelaajien edustusoikeus 
 
Masters-sarjoissa saavat pelata sellaiset pelaajat, jotka ovat ikänsä puolesta edustuskelpoisia sinä 
vuonna, jonka mestaruudesta on kysymys.  
 
2.3.1. Ikärajat vuonna 2020 Suomen mestaruuskilpailuissa 
 
ikäluokka edustusoikeus syntymävuosi 
MN35 v syntynyt vuonna 1985tai aikaisemmin 
MN40 v syntynyt vuonna 1980 tai aikaisemmin 
MN45 v syntynyt vuonna 1975 tai aikaisemmin 
MN50 v syntynyt vuonna 1970 tai aikaisemmin 
MN55 v syntynyt vuonna 1965 tai aikaisemmin 
MN60 v syntynyt vuonna 1960 tai aikaisemmin  
MN65 v syntynyt vuonna 1955tai aikaisemmin (naiset, joukkueessa saa olla yksi 1956 syntynyt) 
MN70 v syntynyt vuonna 1950 tai aikaisemmin (naiset, joukkueessa saa olla kaksi 1951 syntynyttä) 
N73 v syntynyt vuonna 1947 tai aikaisemmin (naiset, joukkueessa saa olla kaksi 1948 syntynyttä) 
M75 v syntynyt vuonna 1945 tai aikaisemmin (miehet, joukkueessa saa olla yksi 1946 syntynyt) 
N75 v syntynyt vuonna 1945 tai aikaisemmin (naiset, joukkueessa saa olla kaksi 1946 syntynyttä) 
M80 v syntynyt vuonna 1940 tai aikaisemmin (miehet, joukkueessa saa olla kaksi 1941 syntynyttä) 

M84 v syntynyt vuonna 1936tai aikaisemmin (miehet, joukkueessa saa olla kaksi 1937syntynyttä) 
 
2.4. Pelaajan seura ja kaksoisedustukset 
 
Pelaajalla on oikeus edustaa vain yhtä seuraa, poikkeuksena kuitenkin mastersien 
kaksoisedustustapaukset.  
 
Mastersien SM-sarjoissa pelaavilla pelaajilla on oikeus osallistua samalla sarjakaudella eri seurojen 
sarjapeleihin, toisessa seurassa sarjoihin (Mestaruusliiga-M5 ja Mestaruusliiga-N4) ja toisissa seuroissa 
mastersien SM-sarjoihin.  
 
2.4.1. Mastersien kaksoisedustus 
 
Kaksoisedustus voidaan vahvistaa sekä masters-joukkueesta nimettyyn aikuisten sarjoissa pelaavaan 
joukkueeseen, että päinvastoin. 
 
Kaksoisedustusoikeutta haetaan M35-M45 ja N35-N45 sarjoissa Liiton kilpailutoimistosta.  
31.1. mennessä tehdyn mastersien kaksoisedustuksen kirjaamismaksu on 25 €.  1.2. jälkeen mutta 
vähintään 14 päivää ennen turnauksen ajankohtaa kirjaamismaksu on 35 €.  Joukkuetta voidaan 
täydentää vielä tämänkin jälkeen, kisoja edeltäviin päiviin saakka mutta tällöin kirjaamismaksu on 60 €. 
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Muissa masters-sarjoissa (M50-84 ja N50-75) pelaajan emoseuran (= oman seuran) nimen merkintä 
pelaajaluetteloon riittää, mikäli hänen oma seuransa ei osallistu saman sarjan SM-turnaukseen.  Siinä 
tapauksessa, että omalla seuralla on joukkue saman ikäluokan sarjassa, pelaajan tulee liittää  
luettelointilomakkeen yhteyteen emoseurasta hankittu erillinen ilmoitus kaksoisedustuksen 
myöntämisestä.  Pelaaja ei voi edustaa saman ikäluokan eri sarjavaiheissa kuin yhtä seuraa lukuun 
ottamatta Masters-ryhmälle toimitettua erittäin hyvin perusteltua hakemusta. 
 
Joukkueen kaksoisedustuspelaajat on merkittävä pöytäkirjaan siten, että nimen jälkeen merkitään 
ympyröity K kirjain. 
 
3. PELAAJALUETTELOINTI (=PELIPASSI) JA SEN TARKISTUS 
 
Masters-pelaajat sarjoissa M35-70 ja N35-60 saavat pelata ostettuaan vähintään Aikuisten kuntopassin, 
joka ostetaan Lentopalloliiton pelipassisivulta. Samalla pelipassilla voi pelata myös mastersien SM-biitsit. 
Tarjolla on myös kertapassi, jolla nimenmukaisesti voi pelata vain yhden turnauksen. 
Ikäluokissa M75-84 ja N65-75 erillistä pelipassia ei vaadita. 
 
SM-lopputurnauksissa luettelointi tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Samassa yhteydessä 
järjestäjä tarkistaa myös pelaajan iän. Sarjojen M35-70 ja N35-60 pelaajaluettelot tehdään liiton 
tulospalveluun. Vanhempien ikäluokkien pelaajaluettelot tehdään erilliselle lomakkeelle.  
 
Vanhimmissa ikäluokissa pelipassi on pelaajan ikään sidottu siten, että miehissä 75- ja naisissa 65 
vuotta täyttänyt tai sinä vuonna, jonka mestaruudesta pelataan, täyttävä henkilö ei tarvitse pelipassia. 
Tämän pelaajan kohdalle pelaajaluettelon pelipassisarakkeeseen kirjoitetaan sana IKÄ. Poikkeuksena 
sarjassa, johon ei vaadita pelipassia, ”alaikäisenä” pelaavan pelaajan ei tarvitse hankkia pelipassia, 
vaikka hänen ikänsä sitä edellyttäisi. 
 
Biitsin SM-kisoissa sarjoissa MN70 ja vanhemmat pelaajan ei tarvitse lunastaa biitsipassia. 
 
4. SM–LOPPUTURNAUSTEN JÄRJESTELYOIKEUKSIEN HAKU 
 
Kaikkien sarjojen SM -lopputurnausten järjestelyoikeudet on haettavissa Suomen Lentopalloliiton 
Masters-ryhmältä.  SM-kisahakemukset voi toimittaa pelipäivätoiveineen jo edellisenä keväänä ja 
viimeistään SM-kisoja edeltävän syksyn aikana, Masters-ryhmän laatiman aikataulun mukaisesti.   
 
5. SARJAKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 
 
Liiton Masters-ryhmällä on aina oikeus antaa näistä sarjakohtaisista määräyksistä poikkeava  
yksittäismääräys jos se on sarjan lohkojaon tai järjestelmän kannalta välttämätöntä. 
 
SM-turnauksissa joukkueilla on oltava asianmukaisesti numeroidut peliasut ja SM-lopputurnausten 
sijoitusotteluissa joukkueilta edellytetään yhdenmukaista, numeroitua peliasua. Liberopelaajalla tulee 
aina olla selkeästi muista poikkeavan värinen pelipaita.  
 
5.1.  Järjestelyt M35-M65 ja N35-N45 sarjoissa 
 
Mastersien SM-sarjojen M35-65, N35-45 järjestelyt hoidetaan Suomen Lentopalloliiton toimesta.  
Sarjojen ilmoittautumisajat päättyvät 1.12. ja sarjat aloitetaan tarvittaessa tammikuussa. 
Lopputurnauksen järjestelyistä on oma kohtansa. 
 
5.1.1. Alku- ja jatkosarjat  
 
Tarvittaessa ko. ikäluokissa joukkueet jaetaan lohkoihin, ja niissä pelataan alkusarjat turnauksina. 
Alkusarjan jälkeen pelattavaan jatkosarjaan karsitaan osa joukkueista alkusarjan sijoitusten perusteella. 
Jatkosarjojen ottelut pelataan turnauksina tai poikkeustapauksissa yksittäisinä peleinä.  Liitto nimeää 
alkukarsintojen turnausten järjestäjät. 
 
Sarjaohjelmia laadittaessa Masters-ryhmä voi sijoittaa edellisenä vuonna sijoille 1-4 sijoittuneet 
joukkueet tai lopputurnauksen järjestäjän suoraan lopputurnaukseen tai sitä edeltäville kierroksille.  
Näillä joukkueilla on halutessaan mahdollisuus osallistua sarjaan myös ensimmäisestä kierroksesta 
lähtien. 
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5.1.2. SM-lopputurnaus 
 
Mastersien SM-sarjojen M35-M70 ja N35-N45 Suomen mestaruudet ratkaistaan lopputurnauksissa 
kevään 2020 aikana. Tarvittaessa SM-lopputurnauksiin osallistujat karsitaan jatkosarjoilla siten, että 
niihin osallistuu 8-18 joukkuetta.  
 
Masters-ryhmällä on kuitenkin, joukkuemäärästä riippuen, tarvittaessa mahdollisuus poiketa tästä 
periaatteesta. 
 
Joukkueet jaetaan lohkoihin, joiden muodostamisessa pyritään huomioimaan edellisen kauden ja  
alkusarjojen sijoitukset. 
 
5.2. Järjestelyt M75-M84 ja N50-N75 sarjoissa 
 
Mastersien SM-sarjojen M75, M80, M84 ja N50, N55, N60, N65, N70, N73, N75 järjestelyt hoidetaan 
Suomen Lentopalloliiton toimesta. Lopputurnauksen järjestelyistä on oma kohtansa. 
 
Ilmoittautuminen SM-kisoihin päättyy kaikissa sarjoissa 1.12.  
 
Turnaukset pelataan joukkuemäärästä riippuen yksi- tai kaksipäiväisenä. 
 
Joukkueet jaetaan lohkoihin, joiden muodostamisessa pyritään huomioimaan edellisen kauden sijoitus.  
 
5.3. Joukkueiden yhdyshenkilöt 
 
Kaikissa sarjoissa sarjaohjelmat toimitetaan sähköpostilla, joten joukkueen yhdyshenkilöllä tulee olla 
käytössä oleva sähköpostiosoite.  Kaikki ohjelmat päivitetään myös liiton tulospalveluun / mastersien 
internet-sivuille. 
 
6. MASTERS-SARJOJEN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ JA POIKKEUKSIA 
 
6.1.  Pistelasku 
 
Ottelut pelataan kahden voittoerän peleinä 25 pisteeseen juoksevalla pistelaskulla. Erävoittojen ollessa 
tasan pelataan ratkaiseva erä 15 pisteeseen. Erävoittoon vaaditaan 2 pisteen ero ilman pistekattoa. 
Joukkueiden päätyessä tasapisteisiin, paremmuus määräytyy kilpailusääntöjen § 8 mukaisesti. 
Tarvittaessa Masters-ryhmällä on mahdollisuus poiketa näistä ohjeista. 
 
6.2.  Pelikenttä, otteluvarusteet ja verkon korkeus 
 
Turnauksissa pelataan kaikki ottelut samalla pelialuekoolla.  
 
Verkon korkeus masters-sarjoissa: 
M35-65 243 cm  N35-55 224 cm 
M70-84 235 cm  N60-75 218 cm 
 
Otteluissa käytetään pöytäkirjana sähköistä pöytäkirjaa, Liiton vahvistamaa pöytäkirjakorttia tai virallista 
pöytäkirjaa. 
 
SM-lopputurnausten mitaliotteluissa joukkueilta edellytetään yhdenmukaista, numeroitua peliasua.   
 
6.3. Libero 
 
Otteluissa voi käyttää eräkohtaista liberoa. 
 
Liberoita ei tarvitse merkitä pelaajaluetteloon etukäteen.  Mikäli joukkueella on vähintään seitsemän 
pelaajaa, se voi valita näistä vaikka jokaiseen erään erikseen yhden liberopelaajan.  Seuraaviin eriin 
aina ennen erän alkua joukkue voi vaihtaa uuden pelaavan liberon.  Libero merkitään pöytäkirjaan siten, 
että pelaajan nimen perään merkitään ennen kunkin erän alkua missä erässä hän pelaa liberona (esim. 
L1, L2, L3).  (Sarjamääräykset 7.6.1.2.) 
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6.3.1. Liberon käyttö pelaajan loukkaantuessa 
 
Jos joukkueella on seitsemän pelaajaa ja aloituskuusikon pelaaja loukkaantuu, joukkue häviää vain 
kyseisen erän.  Seuraavassa erässä joukkue pelaa jäljellä olevilla kuudella pelaajalla normaalisti. 
 
6.4. Pelaajien määrää koskevat poikkeukset sarjoissa M65-M84 ja N55-N75 
 
Sarjoissa M65-M84sekä N55-75 ainoastaan loukkaantumisen johdosta vajaaksi jääneellä joukkueella on 
mahdollisuus jatkaa ottelun pelaamista viidellä pelaajalla.   
 
6.5. Tuomarit 
 
Joukkueiden (pelaajat ja/tai heidän mukanaan tuoman tuomarin), tulee varautua tuomitsemaan 
alkusarjojen pelejä. Toisen päivän ja kaikissa tapauksissa mitaliotteluiden tuomarit nimeää alueen 
tuomarinimeäjä yhdessä järjestäjän kanssa. Turnauksen järjestäjän tulee aina olla yhteydessä alueensa 
kouluttajaan tuomareita nimettäessä. Järjestäjällä on oikeus tarjota käytettäväksi omia tuomarikortin 
lunastaneita tuomareita. Masters-ryhmä voi tehdä tarvittaessa tuomitsemiseen liittyviä lisäohjeistuksia 
kauden aikana. 
 
Katso tuomarikorvaukset ja yleiset nimeämisohjeet, Suomen Lentopalloliiton sarjamääräykset, liite 2. 
 
6.6. Tuomitsemislinjat 
 
III-tulkintalinja, M70-84 ja N60-75 -sarjat 
II-tulkintalinja, M50-65 ja N45-55 -sarjat 
I-tulkintalinja,  M35-45 ja N35-40 -sarjat 
 
6.7. Keskirajasääntö 
 
III-tulkintalinjan sarjoissa keskirajan koskeminen ei ole virhe, mutta vastapuolen kentän koskeminen millä 
tahansa kehonosalla on virhe.  II- ja I-tulkintalinjan peleissä noudatetaan kv. lentopallopelin sääntöjen 
mukaista linjaa. (Kv.säännöt 11.2. suoritus on oikea kun jalkaterä koskettaa keskirajaa tai on sen 
yläpuolella.) 
 
7. MAKSUT JA KUSTANNUKSET 
 
7.1. Sarjamaksut  
 
Sarjamaksut maksetaan Suomen Lentopalloliittoon ilmoittautumisen yhteydessä. 
Miesten 35-70-vuotiaiden sekä naisten 35-, 40- ja 45-vuotiaiden sarjojen osallistumismaksu on 140 
€/joukkue. 
 
Miesten 75-84 -vuotiaiden ja naisten 50-75 -vuotiaiden sarjoissa osallistumismaksu on 120 €/joukkue. 
Mikäli joukkuetta joudutaan muistuttamaan sarjamaksun maksamisesta, ensimmäisen muistutuksen 
jälkeen joukkueelta peritään 50 eurolla korotettu sarjamaksu ja sen jälkeen sarjamaksua voidaan 
korottaa 10 %:lla jokaisella muistutuskerralla.  
 
Sarjaohjelmien laatimisen jälkeen ryhmä voi ottaa jälki-ilmoittautuneen joukkueen varalle, mikäli sen 
mukaan ottaminen selkeyttää sarjajärjestelmää.  Jälkikäteen mukaan otetulta joukkueelta peritään 50 
eurolla korotettu sarjamaksu. 
 
7.2. Sarjasta luopuminen ja luopumissakko 
 
Mikäli joukkue ilmoittautumisen jälkeen mutta kuitenkin ennen sarjaohjelmien tai –järjestelmän tekoa ja 
julkaisemista ilmoittaa luopuvansa tai jää tulematta otteluun, se katsotaan luovuttaneeksi ja sen tulee 
tehdä kirjallinen selvitys luopumisen syistä. Sairaustapauksissa joukkueen tulee välittömästi toimittaa 
lääkärintodistukset kilpailutoimistoon. Tapaukset selvitettyään Masters-ryhmä voi jättää rankaisematta 
luopunutta seuraa.  
Mastersien SM-sarjoista luopuneen joukkueen on suoritettava sarjamaksun suuruinen luopumissakko. 
Seura ei ole oikeutettu osallistumaan millään joukkueella Liiton sarjoihin ennen luopumissakon 
suorittamista. Luopumissääntö ei koske sarjoja M75 ja vanhemmat eikä N70 ja vanhemmat vaan niissä 
joukkueet voivat luopua ilman sanktiota.  
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7.3. Järjestelykustannukset 
 
Kaikissa sarjoissa ja turnausvaiheissa järjestävä joukkue vastaa järjestelykustannuksista ja muut 
joukkueet omista kustannuksistaan. 
 
7.4. Lopputurnauksen järjestävälle seuralle maksettavat korvaukset 
 
Lopputurnausten jälkeen liitto maksaa kaikissa ikäluokissa lopputurnauksen järjestävälle seuralle 
korvauksen, joka on 80 €/osallistunut joukkue. 
 
8. SM-LOPPUTURNAUSTEN ALKUPALAVERI 
 
SM-lopputurnauksissa ei entisenlaista alkupalaveria pidetä muissa kuin MN35 -sarjoissa, vaan 
tarvittaessa järjestäjä ohjeistaa joukkueet ilmoittautumisen ja pelipassien tarkistuksen yhteydessä. 
Järjestäjä kerää osallistuvista joukkueista vähintään kolmen hengen juryn, joka käsittelee kiista-asiat 
välittömästi paikan päällä.  
 
9. TULOSTIEDOTUS 
 
Järjestäjä ilmoittaa karsintojen tulokset lentopallon Torneopal –tulospalveluohjelmaan viimeistään kisoja 
seuraavana päivänä. Lopputurnausten tuloksista järjestäjä tekee yhteenvedon, joka on varustettu 
voittajajoukkueen pelaajien nimilistalla ja toimittaa sen Liittoon, annettuun sähköpostiosoitteeseen 
viimeistään turnausta seuraavana arkipäivänä.  
 
Järjestäjä säilyttää pöytäkirjat kaksi viikkoa kisojen jälkeen mahdollisten edustusoikeus- ym. kyselyjen 
takia, jonka jälkeen se voi hävittää ne. Pelaajaluettelot skannataan ja lähetetään niin ikään sähköpostilla 
Lentopalloliittoon.  
 
10. VASTALAUSEET 
 
Mastersien SM-lopputurnauksissa on vastalauseiden käsittelyä varten turnauksen alkupalaverissa 
muodostettava jury, johon kuuluu 3 jäsentä.  
 
SM-lopputurnauksissa juryn puheenjohtajana toimii paikalla oleva Lentopalloliiton Masters-ryhmän 
nimeämä edustaja, yksi jäsen on järjestäjän edustaja (yleensä kilpailupäällikkö) ja yksi edustaa muita 
osallistuvia joukkueita.  
 
Kilpailun järjestämiseen ja otteluiden kulkuun liittyvät virheet, jotka oikaistuina johtaisivat ottelun 
uusimiseen tai lopputuloksen muuttamiseen, on käsiteltävä lopullisesti tässä juryssä. Jury ratkaisee asiat 
noudattaen Kansainvälisen Lentopalloliiton virallisia pelisääntöjä, Suomen Lentopalloliiton 
kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä sekä mastersien sarjamääräyksiä.  
 
Juryn päätöksestä on mahdollisuus valittaa Lentopalloliiton Sääntöryhmälle. 
Kilpailuun osallistuvien rangaistuksia tai muita seuraamuksia koskevissa asioissa voidaan tehdä 
vastalause Suomen Lentopalloliittoon. Vastalause on tehtävä Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 
31 §:ssä määrätyllä tavalla. Vastalause ja kuitti vastalausemaksun suorittamisesta tulee lähettää 
Lentopalloliittoon kolmen (3) vuorokauden kuluessa ottelun päättymisestä. 
 
Masters-sarjojen sarjavalvojana toimii Masters-ryhmä. 
 
 


