Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

1.2.2

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
loukkaantumisvaaraa pelaajille. Pelaaminen epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla on kielletty.

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
loukkaantumisvaaraa pelaajille. Pelaaminen epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla on kielletty.

FIVB:n nimetyissä maailmatason ja virallisissa kilpailuissa rajojen on oltava valkoiset. Kentän ja vapaaalueen värit on oltava keskenään eriväriset ja muun väriset kuin rajat.

FIVB:n nimetyissä maailmatason ja virallisissa kilpailuissa rajojen on oltava valkoiset. Pelikentän ja vapaa-alueen värit
on oltava keskenään eriväriset ja muun väriset kuin rajat. Pelikenttä voi olla erivärinen, eri värit etu- ja takakentällä.

1.4.5

Lämmittelyalue
FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa on lämmittelyalueet,
kooltaan noin 3 x 3 m, vapaa-alueen ulkopuolella penkinpuoleisissa
nurkissa.

Lämmittelyalue
FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa on lämmittelyalueet,
kooltaan noin 3 x 3 m, vapaa-alueen ulkopuolella penkinpuoleisissa
nurkissa missä vaihtopelaajat eivät estä katsojien näkymää, tai vaihtoehtoisesti joukkueen penkin takana, jossa
katsomo alkaa yli 2,5 metrin korkeudesta kentän pinnasta.

1.4.6

Rangaistusalue
1.4.6 Poistetaan
Rangaistusalue on noin 1 X 1 metrin kokoinen valvonta-alueella päätyrajan jatkeen ulkopuolella oleva alue,
jossa on kaksi tuolia. Rangaistusalue voidaan merkitä 5 cm leveällä punaisella viivalla.

Muutoksen syy

Täydennys

Täydennys

Sääntömuutos
(välttää tyhjät tuolit)

Vaikuttaa sääntöihin:
21.3.2.1 - 21.3.3.1 - 24.2.10 Määritelmiin: Rangaistusalue

1.6

2.2

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa pelialueen valaistuksen tulee olla 1000 - 1500 luxia
mitattuna metrin korkeudella pelialueen pinnasta.

Valaistuksen tulee olla vähintään 300 lux.
FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa pelialueen valaistuksen tulee olla vähintään 2000 luxia mitattuna
metrin korkeudella pelialueen pinnasta.

Verkon rakenne
Verkon rakenne
Verkon leveys on 1 m ja pituus 9.5 m 10 m (25 tai 50 cm pituutta kummallakin verkkomerkin ulkopuolella), Verkon leveys on 1 m ja (+/- 3 cm) pituus 9.5 m - 10 m (25 tai 50 cm pituutta kummallakin verkkomerkin ulkopuolella), ja
ja sen neliön muotoisten mustien silmukoiden sivut 10 cm.
sen neliön muotoisten mustien silmukoiden sivut 10 cm.
FIVB:n maailmatason ja virallisisssa kilpailuissa, yhdessä erityisten
kilpailumääräysten kanssa, verkkoa voidaan muuntaa mainostamisen
mahdollistamiseksi markkinointisopimuksien mukaisesti.

FIVB:n maailmatason ja virallisisssa kilpailuissa, yhdessä erityisten
kilpailumääräysten kanssa, verkkoa voidaan muuntaa mainostamisen
mahdollistamiseksi markkinointisopimuksien mukaisesti.

Sen yläreunassa on vaakasuoraan 7 cm:n levyinen ommeltu kangasnauha koko
sen pituudelta. Nauhan päissä on reiät, joiden kautta vedetyillä naruilla nauha
kiinnitetään pylväisiin sen pitämiseksi kireänä.
Nauhan sisällä kulkee notkea teräsköysi, jolla verkko kiinnitetään pylväisiin, ja joka
jännittää verkon yläreunan kireäksi.
Verkon alareunassa on toinen vaakasuora nauha, 5 cm levyinen, samanlainen
kuin yläreunan nauha, jonka lävitse kulkee kierteinen köysi. Tällä verkko
kiinnitetään pylväisiin, ja jännittää verkon alareunan kireäksi.

Sen yläreunassa on vaakasuoraan 7 cm:n levyinen ommeltu kangasnauha koko
sen pituudelta. Nauhan päissä on reiät, joiden kautta vedetyillä naruilla nauha
kiinnitetään pylväisiin sen pitämiseksi kireänä.
Nauhan sisällä kulkee notkea teräsköysi, jolla verkko kiinnitetään pylväisiin, ja joka
jännittää verkon yläreunan kireäksi.
Verkon alareunassa on toinen vaakasuora nauha, 5 cm levyinen, samanlainen
kuin yläreunan nauha, jonka lävitse kulkee kierteinen köysi. Tällä verkko
kiinnitetään pylväisiin, ja jännittää verkon alareunan kireäksi.

Page 1 of 11

Sääntömuutos
(ohje kansallisiin sarjoihin ja lisätä valaistusta
FIVB:n kilpailuihin television tarpeiden
mukaisesti)

Täydennys

Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

1.2.2
4.1.1

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Kentän on
oltava enintään
tasainen,12
vaakasuora
Joukkue
käsittää
pelaajaa, ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
- valmentajisto: yksi valmentaja ja enintään kaksi apuvalmentajaa
- huoltajisto: yksi terapeutti ja yksi lääkäri.
Vain pöytäkirjaan merkityt henkilöt voivat mennä kilpailu-/valvotulle alueelle ja voivat osallistua
lämmittelyyn tai otteluun.

Kentän on
oltava enintään
tasainen,12
vaakasuora
Joukkue
käsittää
pelaajaa, ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
- valmentajisto: yksi valmentaja ja enintään kaksi apuvalmentajaa
- huoltajisto: yksi terapeutti ja yksi lääkäri.
Vain pöytäkirjaan merkityt henkilöt voivat mennä kilpailu-/valvotulle alueelle ja voivat osallistua lämmittelyyn tai
otteluun.

FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa pöytäkirjaan
voidaan merkitä enintään 14 pelaajaa, jotka voivat pelata ottelussa.
Enintään viisi joukkueen valmentajiston tai huoltajiston jäsentä voi istua penkillä (sisältäen valmentajan)
valmentajan valinnan ukaisesti, mutta heidät täytyy olla merkitty pöytäkirjaan ja rekisteröity O-2(bis)
-lomakkeeseen.
Joukkueen manageri tai journalisti eivät saa istua joukkueen penkillä tai sen takana valvotulla alueella.

FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa pöytäkirjaan
voidaan merkitä enintään 14 pelaajaa, jotka voivat pelata ottelussa.
Enintään viisi joukkueen valmentajiston tai huoltajiston jäsentä voi istua penkillä (sisältäen valmentajan) valmentajan
valinnan ukaisesti, mutta heidät täytyy olla merkitty pöytäkirjaan ja rekisteröity O-2(bis)
-lomakkeeseen.
Joukkueen manageri ja/tai joukkueen journalisti eivät saa istua joukkueen penkillä tai sen takana valvotulla alueella.

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa lääkärin ja terapeutin tulee olla osa joukkueen
kokoonpanoa ja heidän tulee olla FIVB:n etukäteen akkreditoituja. FIVB:n aikuisten maailmatason ja
virallisissa kilpailuissa, jos heitä ei ole kuitenkaan merkitty istumaan joukkueen penkillä, heitän tulee
istua kilpailun valvonta-alueella sitä rajaavan aidan vieressä. He voivat puuttua pelaajien hätätapauksiin
vain tuomareiden pyynnöstä.
Terapeutti (vaikka ei ole penkillä) voi avustaa pelaajien lämmittelyssä
siihen asti, kun virallinen verkkolämmittely alkaa.

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa lääkärin ja terapeutin tulee olla osa joukkueen kokoonpanoa ja heidän
tulee olla FIVB:n etukäteen akkreditoituja. FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa, jos heitä ei ole
kuitenkaan merkitty istumaan joukkueen penkillä, heitän tulee istua kilpailun valvonta-alueella sitä rajaavan aidan
vieressä tai erikseen kilpailukohtaisessa käsikirjassa heille mainitussa paikassa ja voivat puuttua pelaajien
hätätapauksiin vain tuomareiden pyynnöstä.
Terapeutti (vaikka ei ole penkillä) voi avustaa pelaajien lämmittelyssä
siihen asti, kun virallinen verkkolämmittely alkaa.

Viralliset määräykset kuhunkin tapahtumaan ovat erikseen kyseisessä
kilpailukäsikirjassa.

Viralliset määräykset kuhunkin tapahtumaan ovat erikseen kyseisessä
kilpailukäsikirjassa.

4.1.2

Yksi joukkueen pelaajista, muu kuin Libero, on joukkueen kapteeni, jonka
kohdalle ottelupöytäkirjaan on tehtävä tästä merkintä.

Yksi joukkueen pelaajista, muu kuin Libero, on joukkueen kapteeni, jonka kohdalle ottelupöytäkirjaan on tehtävä tästä
merkintä.

4.2.2

Vain joukkueen jäsenet saavat istua penkillä ottelun aikana sekä osallistua lämmittelyyn.

Vain joukkueen jäsenet saavat tulla pelialueelle, istua penkillä ottelun aikana sekä osallistua lämmittelyyn.

4.2.3

Aikalisien ja teknisten aikalisien aikana: myös vapaa-alueella kenttänsä takana.

Aikalisien ja teknisten aikalisien aikana: myös vapaa-alueella kenttänsä takana.

4.5.3

Puristavia, eli kompressiopehmusteita (pehmustettuja vammoja ehkäiseviä välineitä) voidaan käyttää
suojana tai tukena.

Puristavia, eli kompressiopehmusteita (pehmustettuja vammoja ehkäiseviä välineitä) voidaan käyttää suojana tai tukena.

FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa nämä välineet tulee olla saman värisiä kuin
vastaava peliasun osa. Mustaa, valkoista tai muuta neutraalia väriä voidaan myös käyttää.

FIVB:n aikuisten maailmatason ja virallisissa kilpailuissa nämä välineet tulee olla saman värisiä kuin vastaava peliasun
osa. Mustaa, valkoista tai muuta neutraalia väriä voidaan myös käyttää edellyttäen, että kaikki välineitä käyttävät
pelaajat käyttävät samaa väriä.
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Muutoksen syy

Täydennys
Täydennys
/ selvennys

Seuraus sääntö 5 muutoksesta

Täydennys

Seuraus aikaisemman säännön 15.4.2
poistamisesta
Täydennys

Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

1.2.2
5

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Kentän
on oltavakapteeni
tasainen,
vaakasuora
ja joka
samanlainen.jäsenten
Kentän käyttäytymisestä
pinta ei saa aiheuttaa
Kentän
on oltavakapteeni
tasainen,
vaakasuora
ja joka
samanlainen.jäsenten
Kentän käyttäytymisestä
pinta ei saa aiheuttaa
Sekä
joukkueen
että
valmentaja
ovat kohdaltaan
vastuussa joukkueensa
ja kurista. Sekä
joukkueen
että
valmentaja
ovat kohdaltaan
vastuussa joukkueensa
ja kurista.

Muutoksen syy

Täydennys
Sääntömuutos
(Sallii liberon olemisen joukkue - tai
pelikapteenina)
Vaikuttaa sääntöihin:
4.1.2 - 5.1.2 - 19.4.2.5

Liberot eivät voi olla joukkueen kapteeni.

Liberot voivat olla joko joukkueen - tai pelikapteeni.

5.1.2

OTTELUN AIKANA joukkueen kapteeni toimii pelikapteenina aina ollessaan kentällä. Kun joukkueen
kapteeni ei ole kentällä, valmentaja tai joukkueen kapteeni itse nimeävät toisen pelaajan, ei kuitenkaan
Liberoa, hänen tilalleen pelikapteeniksi. Pelikapteeni toimii tehtävässään, kunnes hänet vaihdetaan ulos tai
joukkueen kapteeni palaa kentälle, tai erä päättyy.

OTTELUN AIKANA joukkueen kapteeni toimii pelikapteenina aina ollessaan kentällä. Kun joukkueen kapteeni ei ole
kentällä, valmentaja tai joukkueen kapteeni itse nimeävät toisen pelaajan, ei kuitenkaan Liberoa, hänen tilalleen
pelikapteeniksi. Pelikapteeni toimii tehtävässään, kunnes hänet vaihdetaan ulos tai joukkueen kapteeni palaa kentälle,
tai erä päättyy.

Seuraus säännön 5 muutoksesta

5.1.2.3

valmentajan ollessa poissa pyytääkseen aikalisiä ja pelaajavaihtoja

valmentajan ollessa poissa, ellei joukkueen apuvalmentaja ole ottanut valmentajan tehtäviä hoitaakseen, pyytääkseen
aikalisiä ja pelaajavaihtoja

Selvennys, ettei ole päällekkäisiä
tehtäviä

5.2.3.4

saa antaa, kuten muutkin joukkueen jäsenet, kentälle ohjeita. Valmentaja saa antaa näitä ohjeita seisoen
tai kävellen vapaa-alueella joukkueen penkin etupuolella hyökkäysrajalta lämmittelyalueeseen saakka,
edellyttäen ettei häiritse tai viivytä pelin kulkua.

saa antaa, kuten muutkin joukkueen jäsenet, kentälle ohjeita. Valmentaja saa antaa näitä ohjeita seisoen tai kävellen
Selvennys
vapaa-alueella joukkueen penkin etupuolella hyökkäysrajan jatkeelta lämmittelyalueeseen saakka, jos se on sijoitettu
Seuraus säännön 1.4.5 täydentämisestä
kulmaan, vapaa-alueen ulkopuolelle, edellyttäen ettei häiritse tai viivytä pelin kulkua. Jos lämmittelyalue on sijoitettu
joukkueen penkkien taakse, silloin valmentaja voi liikkua hyökkäysrajan jatkeen ja oman joukkueen pelikentän päätyrajan
jatkeen välissä, mutta häiritsemättä rajatuomarin näkymää.

7.2.3

Jos joukkueet suorittavat lämmittelyn peräkkäin, on aloituksen valinneella
joukkueella ensimmäinen vuoro verkkolämmittelyssä.

Jos joukkueet suorittavat lämmittelyn peräkkäin, on aloituksen valinneella
joukkueella ensimmäinen vuoro verkkolämmittelyssä.

Selvennys

FIVB:n nimetyissä maailmatason ja virallisissa kilpailuissa, kaikkien pelaajien on käytettävä peliasua protokollan ja
lämmittelyn aikana.
7.4.3

Pelaajien keskinäinen sijainti määräytyy heidän lattiaa koskettavien jalkojensa
mukaan ja sen tulee olla seuraava:

Pelaajien keskinäinen sijainti määräytyy heidän lattiaa koskettavien jalkojensa mukaan (viimeinen kosketus lattiaan
määrittää pelaajan sijainnin) ja sen tulee olla seuraava:

7.4.3.1

etupelaajan jommankumman jalan jonkin osan on oltava lähempänä keskirajaa kuin vastaavan
takapelaajan jalat;

takapelaajan tulee olla samassa linjassa tai jommankumman jalan jonkin osan on oltava kauempana keskirajasta kuin
vastaavan etupelaajan etummainen jalka;

7.4.3.2

oikean- ja vasemmanpuoleisten pelaajien jommankumman jalan jonkin osan on oltava lähempänä ao.
sivurajaa kuin vastaavan keskipelaajan jalat.

oikean- ja vasemmanpuoleisten pelaajien tulee olla samassa linjassa tai jommankumman jalan jonkin osan on oltava
lähempänä ao. sivurajaa kuin samassa rivissä olevien muiden pelaajien kauempana oleva jalka.
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Sääntömuutos
(Selvennykseksi)
Sääntömuutos
(Pelaajien sijainti ratkaistaan
taaimmaisen lähempänä olevan sijaan,
sallien täten enemmän joustavuutta
pelaajien sijoittumiseen aloitussyötön
hetkellä.)

Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Muutoksen syy

1.2.2
9

Kentän on oltava
tasainen,
vaakasuora
ja joka ja
kohdaltaan
samanlainen.
Kentänsääntö
pinta ei10.1.2).
saa aiheuttaa
Joukkueen
on pelattava
omalla
pelialueellaan
sen ilmatilassa
(poikkeuksena
Pallo
voidaan kuitenkin palauttaa peliin myös joukkueen oman vapaa-alueen ulkopuolelta.

Kentän
on oltava
tasainen,
vaakasuora
joka joukkueen
kohdaltaanoman
samanlainen.
Kentän
pinta ei saajaaiheuttaa
Pallo
voidaan
kuitenkin
palauttaa
peliinjamyös
vapaa-alueen
ulkopuolelta
myös kirjurin pöydän päältä
koko sen laajuudessaan.

Täydennys
Sääntömuutos
(Mahdollistaen näyttäviä suorituksia)

11.2.2.1

Vastapuolen kentän koskettaminen yhdellä tai useammalla jalkaterällä on sallittua, siten, että ylittävän
jalkaterän jokin osa joko koskettaa keskirajaa tai on sen yläpuolella.

Vastapuolen kentän koskettaminen yhdellä tai useammalla jalkaterällä on sallittua, siten, että ylittävän jalkaterän jokin
osa joko koskettaa keskirajaa tai on sen yläpuolella ja että tämä tapahtuma ei häiritse vastapuolen pelaamista.

Selvennys

11.3.2

Pelaajat saavat koskea verkkopylvästä, -köysiä tai muuta esinettä antennin ulkopuolella, verkko mukaan
lukien, edellyttäen, ettei sillä häiritä peliä.

Pelaajat saavat koskea verkkopylvästä, -köysiä tai muuta esinettä antennin ulkopuolella, verkko mukaan lukien,
edellyttäen, ettei sillä häiritä peliä (poikkeuksena sääntö 9.1.3).

12.5.1

Aloittavan joukkueen pelaajat eivät saa peittämällä yksin tai ryhmässä estää vastapuoltansa
näkemästä aloittajaa ja pallon lentorataa.

Aloittavan joukkueen pelaajat eivät saa peittämällä yksin tai ryhmässä estää vastapuoltansa näkemästä aloituslyöntiä ja
pallon lentorataa.

Selvennys

12.5.2

Aloittavan joukkueen pelaaja yksin tai pelaajat ryhmänä peittävät heiluttamalla käsiään,
hyppimällä tai liikkumalla sivusuunnassa aloitussyötön suorituksen aikana tai seisten ryhmänä
peittävät syöttäjän ja pallon lentoradan ennen kuin pallo saavuttaa verkkolinjan.

Aloittavan joukkueen pelaaja yksin tai pelaajat ryhmänä peittävät heiluttamalla käsiään, hyppimällä tai
liikkumalla sivusuunnassa aloitussyötön suorituksen aikana tai seisten ryhmänä, täten peittävät sekä
aloituslyönnin ja pallon lentoradan ennen kuin pallo saavuttaa verkkolinjan. Jos vastaanottava
joukkue näkee toisen näistä, kyse ei ole peittämisestä.

Selvennys

14.3

TORJUNTA VASTUSTAJAN PUOLELLA
Torjunnassa pelaaja voi viedä kätensä verkon toiselle puolelle, vastapuolen pelitilaan, edellyttäen ettei
puutu vastapuolen peliin. Niin ollen palloon koskeminen verkon toisella puolella ei ole sallittua ennen kuin
vastapuoli on suorittanut hyökkäyslyönnin.

TORJUNTA VASTUSTAJAN PUOLELLA
Torjunnassa pelaaja voi viedä kätensä verkon toiselle puolelle, vastapuolen pelitilaan, edellyttäen ettei puutu
vastapuolen peliin. Niin ollen palloon koskeminen verkon toisella puolella ei ole sallittua ennen vastapuolen
hyökkäyslyöntiä.

14.6.1

Torjuja koskettaa palloa VASTAPUOLEN pelitilassa ennen kuin tai
samanaikaisesti kun vastapuoli on suorittanut hyökkäyslyönnin

Torjuja koskettaa palloa VASTAPUOLEN pelitilassa ennen vastapuolen hyökkäyslyöntiä.

15.2.4
15.4
15.4.1

Mitään sääntömääräistä pelikatkoa ei ole sallittua pyytää sen jälkeen, saman pelikatkon aikana, kun sellaisen pyyntö on
jo evätty ja sanktioitu viivytysvaroituksella (eli ennen seuraavan pallorallin päättymistä).
AIKALISÄT JA TEKNISET AIKALISÄT

AIKALISÄT JA TEKNISET AIKALISÄT

Aikalisäpyynnöt tulee tehdä asianmukaista käsimerkkiä käyttäen pallon ollessa kuollut ja ennen
aloituslupaa. Kaikki pyydetyt aikalisät kestävät 30 sekuntia.

Aikalisäpyynnöt tulee tehdä asianmukaista käsimerkkiä käyttäen pallon ollessa kuollut ja ennen aloituslupaa. Kaikki
pyydetyt aikalisät kestävät 30 sekuntia.

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa aikalisäpyynnössä on
pakollista käyttää summeria ja sen jälkeen asianmukaista käsimerkkiä.

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa aikalisän pituutta voidaan muuttaa, mikäli FIVB hyväksyy järjestäjän
esittämän muutospyynnön.

Tarkennus ja viitteen lisäys

Seuraus säännön 14.6.1 muutoksesta

Sääntömuutos
(näin vältetään tarpeettomia pelin
kulun keskeytyksiä)
Uusi sääntö
(Selvennys)
Seuraus aikaisemman säännön
15.4.2 poistamisesta

Selvennys

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa aikalisäpyynnössä on
pakollista käyttää summeria ja sen jälkeen asianmukaista käsimerkkiä.
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Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Muutoksen syy

1.2.2
15.4.2

Kentän maailmatason
on oltava tasainen,
vaakasuora
ja joka kohdaltaan
samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
FIVB:n
ja virallisissa
kilpailuissa
neljässä ensimmäisessä
erässä pidetään kaksi ylimääräistä 60 sekunnin mittaista "teknistä
aikalisää", aina kun johtava joukkue saavuttaa 8. ja 16. pisteensä.

Kentän
on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
15.4.2 poistetaan

Täydennys
Sääntömuutos
(Tarvittaessa lisätään ainoastaan
erityisiin kilpailukohtaiseen käsikirjaan)
Vaikuttaa sääntöihin:
4.2.3 – 15.4 – 15.4.3 – 15.4.4

15.4.3

Ratkaisevassa erässä (viides) "teknisiä aikalisiä" ei ole, ja joukkueilla on pyytäessään käytettävänään
normaalit kaksi 30 sekunnin mittaista
aikalisää.

15.4.3 poistetaan

Sääntömuutos
(Seuraus aikaisemman säännön 15.4.2
poistamisesta)

15.4.4

Kaikkien aikalisien ajaksi (mukaan lukien tekniset aikalisät) pelissä olevien pelaajien on mentävä vapaa- Nyt 15.4.2
alueelle penkkinsä lähelle.
Kaikkien aikalisien ajaksi (mukaan lukien tekniset aikalisät) pelissä olevien pelaajien on mentävä vapaa-alueelle
penkkinsä lähelle.

Järjestys ja tekstiä muutettu, koska
aikaisemmat säännöt 15.4.2 ja 15.4.3
poistettiin

15.7

POIKKEUKSELLINEN PELAAJAVAIHTO
Pelaaja (paitsi Libero), joka ei
kykene jatkamaan peliä loukkaantumisen tai sairauden takia, pyritään vaihtamaan sääntömääräisellä
pelaajavaihdolla. Jos tämä ei ole mahdollista, joukkueella on oikeus suorittaa POIKKEUKSELLINEN
pelaajavaihto vaihtosäännön 15.6 rajoittamatta.

POIKKEUKSELLINEN PELAAJAVAIHTO
Pelaaja (paitsi Libero), joka ei kykene jatkamaan peliä loukkaantumisen/sairauden tai erästä/ ottelusta poistamisen
takia, pyritään vaihtamaan sääntömääräisellä pelaajavaihdolla. Jos tämä ei ole mahdollista, joukkueella on oikeus
suorittaa POIKKEUKSELLINEN pelaajavaihto vaihtosäännön 15.6 rajoittamatta.

Seuraus säännön 15.8 muuttumisesta

Poikkeuksellinen pelaajavaihto tarkoittaa, että kuka tahansa pelaaja, joka ei ole loukkaantumisen hetkellä
kentällä, paitsi Libero, toinen Libero tai heidän korvaamansa pelaaja, voi tulla peliin loukkaantuneen
pelaajan sijaan. Näin vaihdettu loukkaantunut pelaaja ei saa tulla takaisin otteluun.
Poikkeuksellista vaihtoa ei koskaan lasketa sääntömääräiseksi vaihdoksi, mutta tulee merkitä pöytäkirjaan
osana erän ja koko ottelun pelaajavaihtojen kokonaismäärää.

Poikkeuksellinen pelaajavaihto tarkoittaa, että kuka tahansa pelaaja, joka ei ole kentällä loukkaantumisen/sairauden tai
erästä/ottelusta poistamisen hetkellä, paitsi Libero, toinen Libero tai heidän korvaamansa pelaaja, voi tulla peliin
loukkaantuneen/sairastuneen tai erästä/ottelusta poistetun pelaajan sijaan. Näin vaihdettu loukkaantunut/sairastunut
tai erästä poistettu pelaaja ei saa tulla takaisin otteluun.
Poikkeuksellista vaihtoa ei koskaan lasketa sääntömääräiseksi vaihdoksi, mutta tulee merkitä pöytäkirjaan osana erän ja
koko ottelun pelaajavaihtojen kokonaismäärää.

15.8

ERÄSTÄ TAI OTTELUSTA POISTETUN PELAAJAVAIHTO
ERÄSTÄ tai OTTELUSTA POISTETTU pelaaja on vaihdettava välittömästi
sääntömääräisen pelaajavaihdon avulla, Jos tämä ei ole mahdollista, joukkue
todetaan VAJAAKSI.

ERÄSTÄ TAI OTTELUSTA POISTETUN PELAAJAVAIHTO
Sääntömuutos
ERÄSTÄ tai OTTELUSTA POISTETTU pelaaja on vaihdettava välittömästi sääntömääräisen pelaajavaihdon avulla, Jos tämä (välttää tilanne, jossa joukkue häviää
ei ole mahdollista, joukkueella on oikeus suorittaa poikkeuksellinen pelaajavaihto. Jos tämä ei ole mahdollista joukkue
erän tämän seurauksena ja sitten pahin
todetaan VAJAAKSI.
tilanne, molemmat joukkueet
tuomitaan vajaaksi samalla hetkellä)
Vaikuttaa sääntöihin: 15.7 –
15.11.1.3

15.10.3b

Jos pelaaja ei ole valmiina, pelaajavaihtoa ei myönnetä ja joukkuetta rangaistaan viivytyksellä.

Jos pelaaja ei ole valmiina, vaihtopyynnön hetkellä, pelaajavaihtoa ei myönnetä ja joukkuetta rangaistaan viivytyksellä.

Täydennys

15.10.3c

Vaihtopyynnön myöntää ja ilmoittaa kirjuri summerilla tai verkkotuomari viheltäen. Verkkotuomari antaa
luvan vaihtamiseen.

Vaihtopyynnön myöntää ja ilmoittaa kirjuri summerilla tai verkkotuomari viheltäen. Verkkotuomari antaa luvan
vaihtamiseen.

Täydennys

FIVB:n Maailmatason ja virallisissa kilpailuissa käytetään numeroituja kilpiä vaihtoja helpottamaan
(myös milloin elektronisia välineitä käytetään).

FIVB:n Maailmatason ja virallisissa kilpailuissa käytetään numeroituja kilpiä vaihtoja helpottamaan (paitsi milloin
sähköisiä välineitä käytetään tiedon siirtämiseen kirjurille).
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Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Muutoksen syy

1.2.2
15.11.1.3

Kentänkertaa
on oltava
tasainen, vaakasuora
ja joukkueen
joka kohdaltaan
samanlainen.
Kentän pinta
ei (eli
saa ennen
aiheuttaa
toista
pelaajavaihtokatkoa
saman
toimesta,
saman pelikatkon
aikana
seuraavan päättyneen pallorallin loppua), paitsi tapauksissa, jos kentällä oleva pelaaja loukkaantuu tai
sairastuu,.

Kentänkertaa
on oltava
tasainen, vaakasuora
ja joukkueen
joka kohdaltaan
samanlainen.
Kentän pinta
ei (eli
saa ennen
aiheuttaa
toista
pelaajavaihtokatkoa
saman
toimesta,
saman pelikatkon
aikana
seuraavan päättyneen
pallorallin loppua), paitsi tapauksissa, jos kentällä oleva pelaaja loukkaantuu/sairastuu tai poistetaan erästä/ottelusta.

Täydennys
Seuraus säännön
15.8 muuttumisesta

19.2

Varusteet
Libero pelaajalla/pelaajilla tulee olla peliasu (tai liivi uudelleen nimettävää Liberoa varten), jonka hallitseva
väri on erilainen kuin joukkueen muilla pelaajilla. Peliasun tulee selkeästi olla vastakkaisvärinen kuin
joukkueen muilla pelaajilla.

Varusteet
Libero pelaajalla/pelaajilla tulee olla peliasu (tai liivi uudelleen nimettävää Liberoa varten), jonka hallitseva väri on
erilainen kuin joukkueen muilla pelaajilla. Peliasun tulee selkeästi olla vastakkaisvärinen kuin joukkueen muilla pelaajilla.
Liberoiden peliasut voivat olla erilaiset toisiinsa ja muun joukkueen peliasuihin nähden.

Selvennys

19.4.2.5

Jos valmentaja pyytää joukkueen kapteenin olevan uudelleennimetty libero, tämä tulee sallia, mutta
joukkueen kapteenin tulee luopua kaikista johtajuuden etuoikeuksistaan.

Jos valmentaja pyytää joukkueen kapteenin olevan uudelleennimetty libero, tämä tulee sallia. mutta joukkueen
kapteenin tulee luopua kaikista johtajuuden etuoikeuksistaan.

Seuraus säännön 5 muuttumisesta

21.3.2.1

Joukkueen jäsen, jota rangaistaan erästä poistamisella, ei ole oikeutettu
pelaamaan kyseistä loppuerää ja hänet tulee vaihtaa välittömästi, jos hän on kentällä, sääntömääräisen
pelaajavaihdon avulla ja istua loppuerä rangaistusalueella, ilman muita seuraamuksia.

Joukkueen jäsen, jota rangaistaan erästä poistamisella ei ole oikeutettu pelaamaan kyseisestä loppuerää, ja hänen tulee
mennä joukkueen pukuhuoneeseen siihen asti, kun kyseinen erä päättyy, ilman muita seuraamuksia.
Erästä poistettu valmentaja menettää oikeutensa osallistua peliin erän aikana ja tulee mennä joukkueen
pukuhuoneeseen siihen asti, kun kyseinen erä päättyy.

Sääntömuutos
Seuraus säännön 1.4.6 poistamisesta
Vaikuttaa sääntöön:

kuva 9a

Erästä poistettu valmentaja menettää oikeutensa osallistua peliin erän aikana ja hänen tulee istua
rangaistusalueella.

21.3.3.1

Joukkueen jäsenen, jota rangaistaan ottelusta poistamisella, tulee vaihtaa välittömästi, jos hän on kentällä, Joukkueen jäsenen, jota rangaistaan ottelusta poistamisella tulee vaihtaa sääntömääräisellä/poikkeuksellisella
sääntömääräisen pelaajavaihdon avulla ja hänen on poistuttava kilpailun valvotulta alueelta, ottelun
välittömästi, jos hän on kentällä ja hänen tulee mennä joukkueen pukuhuoneeseen ottelun loppuun asti, ilman muita
loppuajaksi, ilman muita seuraamuksia.
seuraamuksia.

Sääntömuutos
Seuraus säännön 1.4.6 poistamisesta
Vaikuttaa sääntöön:

22

TUOMARISTO JA MENETTELYT

TUOMARISTORYHMÄ JA MENETTELYT

22.1

KOKOONPANO

KOKOONPANO

Ottelun tuomaristo muodostuu seuraavista toimitsijoista:
- päätuomari
- verkkotuomari
- kirjuri
- neljä (kaksi) rajatuomaria
Heidän sijaintinsa käy ilmi kaaviosta 10.

Ottelun tuomaristo muodostuu seuraavista toimitsijoista:
- päätuomari
- verkkotuomari
- haastetuomari
- varalla oleva tuomari
- kirjuri
- neljä (kaksi) rajatuomaria
Heidän sijaintinsa käy ilmi kaaviosta 10.

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa avustava kirjuri on pakollinen

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa haastetuomari (jos haastejärjestelmä on käytössä), varalla oleva
tuomari ja avustava kirjuri on pakollinen
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kuva 9a

Täydennys ja nimeämisen muutos
(haastetuomarin ja varalla olevan
tuomarin sisällyttäminen
tuomaristoryhmään)

Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Muutoksen syy

1.2.2
23.2.2

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
Päätuomari valvoo myös pallonpalauttajien, lattianpyyhkijöiden ja
pikakuivaajien toimintaa.

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
Päätuomari valvoo myös pallonpalauttajien ja pikakuivaajien toimintaa.

Täydennys
Täydennys

23.3.2.3
c

virheistä verkon päällä ja pelaajan verkkovirheistä, ensisijaisesti hyökkääjän
puolella,

virheistä verkon päällä ja pelaajan verkkovirheistä, ensisijaisesti (mutta ei yksinomaisesti)
hyökkääjän puolella,

Täydennys

24.2.10

Verkkotuomari valvoo rangaistusalueilla olevia joukkueen jäseniä ja raportoi
heidän käyttäytymisrikkeistään päätuomarille.
1.4.6, 21.3.2
FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa sääntöjen 24.2.5 ja 24.2.10
velvollisuus on annettu varalla olevalle tuomarille.

TEKSTI POISTETAAN

pelaajan virheellinen koskettaminen verkkoon ensisijaisesti torjujan puolella ja
antenniin hänen puolellaan kenttää;

pelaajan virheellinen koskettaminen verkkoon ensisijaisesti (mutta ei yksinomaisesti) torjujan
puolella ja antenniin hänen puolellaan kenttää;

24.3.2.3

25

Seuraus säännön 1.4.6 poistamisesta

FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa säännön 24.2.5 ja 24.2.10
velvollisuus on annettu varalla olevalle tuomarille.

HAASTETUOMARI
FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa jos video-haastejärjestelmä
(haastejärjestelmä) on käytössä, haastetuomari on pakollinen.

Täydennys

Uusi Sääntö
(Haastetuomari sisällytetään
virallisiin Lentopallon Sääntöihin)
Vaikuttaa sääntöihin:
Järjestys muuttuu - aikaisempi
sääntö 25 ("KIRJURI")
on nyt sääntö 27

25.1

SIJAINTI
Haastetuomari suorittaa tehtäviään haastetuomarin erillisessä työtilassa,
jonka sijainnin määrittää FIVB Tekninen Delegaatti.

25.2

TEHTÄVÄT

25.2.1

- hän valvoo haastoprosessin suorittamista ja varmistaa, että se etenee
voimassaolevien haastosääntöjen mukaisesti,

25.2.2

- haastetuomari pukeutuu viralliseen tuomariasuun tehtäviään suorittaessaan,

25.2.3

- haastoprosessin jälkeen hän ilmoittaa päätuomarille virheen laadun,

25.2.4

- ottelun päättyessä hän allekirjoittaa pöytäkirjan.
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Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

1.2.2
26

Sääntöteksti 2017-2020

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa

Sääntöteksti 2022-2024

Kentän onOLEVA
oltava TUOMARI
tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
VARALLA
FIVB:n maailmatason ja virallisissa kilpailuissa varalla oleva tuomari on pakollinen.

26.1

SIJAINTI
Varalla oleva tuomari suorittaa tehtäviään FIVB:n kentän pohjapiirroksen
määrittämässä erillisessä paikassa.

26.2
26.2.1
26.2.2

TEHTÄVÄT
Varalla olevan tuomarin pitää:
- pukeutua viralliseen tuomariasuun tehtäviään suorittaessaan,

26.2.3

- korvaa verkkotuomarin tämän poissaollessa, tämän ollessa kykenemätön
jatkamaan työtään, tai jatkaa tämän työtä verkkotuomarin korvatessa päätuomarin,

26.2.4

- kontrolloi vaihtoihin käytettäviä numerotauluja (jos sellaiset on käytössä)
ennen ottelun alkua ja erien välissä,

26.2.5

- tarkistaa joukkueiden penkeillä olevien tablettien toiminnan ennen erien alkua
ja erien välissä, jos niissä on ongelmia,

26.2.6

- avustaa verkkotuomaria pitämään vapaa-alueen vapaana,

26.2.7

- avustaa verkkotuomaria ohjeistamaan erästä/ottelusta poistettua joukkueen
jäsentä poistumisessa joukkueen pukuhuoneeseen,

26.2.8

- kontrolloi vaihtopelaajia lämmittelyalueella ja joukkueen penkeillä,

26.2.9

- toimittaa verkkotuomarille neljä pelipalloa välittömästi aloittavien pelaajien
esittelyn jälkeen ja antaa verkkotuomarille pelipallon hänen tarkastettua pelaajien
aloitusjärjestyksen, ja

26.2.10

- avustaa verkkotuomaria opastamaan lattiankuivaajien työskentelyä.
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Muutoksen syy

Täydennys
Uusi
Sääntö
(Varalla oleva tuomari
sisällytetään virallisiin
Lentopallon Sääntöihin)
Vaikuttaa sääntöihin:
Järjestys muuttuu - aikaisempi
sääntö 26 ("AVUSTAVA
KIRJURI") on nyt sääntö 28

Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Muutoksen syy

1.2.2
25
25.1
25.2
25.2.1
25.2.1.1
25.2.1.2
25.2.2
25.2.2.1
25.2.2.2
25.2.2.3
25.2.2.4
25.2.2.5
25.2.2.6
25.2.2.7
25.2.2.8
25.2.3
25.2.3.1
25.2.3.2
25.2.3.3

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
KIRJURI
SIJAINTI
TEHTÄVÄT

Kentän
on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
27
KIRJURI
27.1 SIJAINTI
27.2 TEHTÄVÄT
27.2.1
27.2.1.1
27.2.1.2
27.2.2
27.2.2.1
27.2.2.2
27.2.2.3
27.2.2.4
27.2.2.5
27.2.2.6
27.2.2.7
27.2.2.8
27.2.3
27.2.3.1
27.2.3.2
27.2.3.3

Täydennys
Järjestys
muutettu
(tekstit muuttumattomia)

26
26.1
26.2
26.2.1
26.2.1.1
26.2.1.2
26.2.2
26.2.2.1
26.2.2.2
26.2.2.3
26.2.2.4
26.2.2.5
26.2.2.6
26.2.3
26.2.3.1
26.2.3.2

AVUSTAVA KIRJURI
SIJAINTI
TEHTÄVÄT

28 AVUSTAVA KIRJURI
28.1 SIJAINTI
28.2 TEHTÄVÄT
28.2.1
28.2.1.1
28.2.1.2
28.2.2
28.2.2.1
28.2.2.2
POISTETAAN (seuraus aikaisemman säännön 15.4.2 poistamisesta)
28.2.2.3
28.2.2.4
28.2.2.5
28.2.3
28.2.3.1
28.2.3.2

Järjestys muutettu
(tekstit muuttumattomia,
paitsi aikaisemman
26.2.2.3 poisto)

aloittaa ja lopettaa teknisten aikalisien ajanoton;
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Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

1.2.2
27
27.1

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Muutoksen syy

Täydennys
Järjestys
muutettu ja
sääntöä muutettu
(välttääkseen pakko
käyttää neljää
rajatuomaria FIVBkilpailuissa)

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
RAJATUOMARIT
SIJAINTI
Jos vain kahta rajatuomaria käytetään, he sijoittuvat kentän kulmiin tuomareista
oikealle viistosti 1-2 m päähän kulmasta.

Kentän
on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa
29
RAJATUOMARIT
29.1 SIJAINTI
Jos vain kahta rajatuomaria käytetään, he sijoittuvat kentän kulmiin tuomareista
oikealle viistosti 1-2 m päähän kulmasta.

Kumpikin heistä valvoo sekä pääty- että sivurajaa omalla puolellaan.

Kumpikin heistä valvoo sekä pääty- että sivurajaa omalla puolellaan.

FIVB:n nimetyissä maailmatason ja virallisissa kilpailuissa on oltava neljä
rajatuomaria.

POISTETAAN

Rajatuomarit seisovat vapaa-alueella 1-3 m päässä jokaisesta kulmasta
valvomansa rajan kuvitteellisella jatkeella.

Jos FIVB:n nimetyissä maailmatason ja virallisissa kilpailuissa käytetään neljää
rajatuomaria, tulee heidän seistä vapaa-alueella 1-3 m päässä jokaisesta kulmasta
valvomansa rajan kuvitteellisella jatkeella.

27.2
27.2.1
27.2.1.1
27.2.1.2
27.2.1.3
27.2.1.4
27.2.1.5
27.2.1.6
27.2.1.7
27.2.2

TEHTÄVÄT

29.2 TEHTÄVÄT
29.2.1
29.2.1.1
29.2.1.2
29.2.1.3
29.2.1.4
29.2.1.5
29.2.1.6
29.2.1.7
29.2.2

Järjestys muutettu
(tekstit muuttumattomia)

28
28.1
28.2

VIRALLISET KÄSI- JA LIPPUMERKIT
TUOMAREIDEN KÄSIMERKIT
RAJATUOMAREIDEN LIPPUMERKIT

30 VIRALLISET KÄSI- JA LIPPUMERKIT
30.1 TUOMAREIDEN KÄSIMERKIT
30.2 RAJATUOMAREIDEN LIPPUMERKIT

Järjestys muutettu
(tekstit muuttumattomia)
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Muutokset virallisiin Lentopallon Sääntöihin vuosille 2022-2024
sekä niiden vaikutus
Otetaan käyttöön Suomessa sarjakauden 2021-2022 alusta alkaen
Sääntö

1.2.2

Sääntöteksti 2017-2020

Sääntöteksti 2022-2024

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa

Kentän on oltava tasainen, vaakasuora ja joka kohdaltaan samanlainen. Kentän pinta ei saa aiheuttaa

MÄÄRITELMÄT

MÄÄRITELMÄT

RANGAISTUSALUE

POISTETAAN

Muutoksen syy

Täydennys

Seuraus säännön 1.4.6 poistamisesta

Molemmilla kilpailun valvonta-alueiden puolikkaille päätyrajan jatkeiden taakse, vapaa-alueen
ulkopuolelle ja vähintään 1,5 metrin päähän joukkueiden penkkien takareunasta, on sijoitettu
rangaistusalue.
PALLONPALAUTTAJAT JA LATTIANKUIVAAJAT

PALLONPALAUTTAJAT JA PIKAKUIVAAJAT

Näiden ottelun toimitsijoiden tehtävä on hoitaa pelin sujumista toimittamalla
palloja aloittajalle pallorallien välisenä aikana.

Näiden ottelun toimitsijoiden tehtävä on hoitaa pelin sujumista toimittamalla
palloja aloittajalle pallorallien välisenä aikana.

Lattiankuivaajat ovat toimitsijoita, joiden tehtävänä on pitää lattia puhtaana
ja kuivana. He kuivaavat lattian ennen ottelua, erien välillä ja tarvittaessa
jokaisen pallorallin jälkeen.

Pikakuivaajat ovat toimitsijoita, joiden tehtävänä on pitää lattia puhtaana
ja kuivana. He kuivaavat lattian ennen ottelua, erien välillä ja tarvittaessa
jokaisen pallorallin jälkeen käyttäen pieniä pyyhkeitä.
JOUKKUEEN ENSIMMÄINEN LYÖNTI
Neljässä seuraavassa tilanteessa pelitapahtumaa pidetään joukkueen ensimmäisenä lyöntinä:
- syötön vastaanotto
- vastustajajoukkueen hyökkäyksen vastaanotto,
- omasta torjunnasta palautuvan pallon pelaaminen,
- vastustajan torjunnasta palautuvan pallon pelaaminen.
PROTOKOLLA
- Tapahtumien sarja ennen ottelun alkua, sisältäen arvonnan, lämmittelyn, joukkueiden ja tuomareiden
esittelyn erityisessä kilpailukohtaisessa käsikirjassa kuvatulla tavalla.
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Selvennys

UUSI
(kuvauksen antamiseksi)

UUSI
(kuvauksen antamiseksi)

