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Merkittävimmät nostot säännöissä kaudelle 2022 

 

● 1.2.2 Eriävät säännöt ikäluokittain: Hyppypassi sallittu U16-ikäluokassa 

● 2 Kiertueen kalenteri: Eri ikäluokkien turnaukset pelataan pääsääntöisesti yksipäiväisinä, 

mutta yli 20 joukkueen sarjat voidaan pelata myös kaksipäiväisinä peräkkäisinä päivinä. 

● 3 Kiertueen pelaajatiedotus: Turnausinfossa kerrotaan turnauksen perustiedot, 

osallistumismaksun suuruus ja maksuohjeet, turnauksen pelisysteemi ja alustavat otteluajat 

sekä turnausvastaava ja tämän yhteystiedot. Turnausinfo julkaistaan ilmoittautumisen 

aukeamisen yhteydessä tai viimeistään 20 päivää ennen turnausta. 

● 3 Kiertueen pelaajatiedotus: Tiedotteita julkaistaan vain, mikäli alkuperäiseen turnausinfoon 

tai otteluohjelmaan tulee muutoksia. 

● 4.1 Ilmoittautuminen: Joukkueet otetaan mukaan turnaukseen ensisijaisesti 

turnausrankingin ja sitten ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Ilmoittautumisjärjestystä 

käytetään vain tilanteessa, jossa kaavion viimeisellä/viimeisillä sijoilla ja varasijalla/varasijoilla 

on tasapisteissä olevia joukkueita. 

● 6 Turnausranking: Rankingpisteet muodostuvat pelaajan pelaamista kymmenestä (10) 

viimeisestä turnauksesta viimeisen 365 päivän aikana, joista lasketaan kolmen (3) parhaan 

turnauksen rankingpisteet kauden turnausrankingiin. 

● 7 Kiertueen pelisysteemi: Minimiosallistujamäärä Junioreiden SM-osakilpailuun on neljä (4) 

joukkuetta, jotta turnauksesta saa ranking-pisteitä. Maksimiosallistujamäärä on 40 joukkuetta 

per ikäluokka. 

● 7 Kiertueen pelisysteemi: Ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä riippuen, 

turnausjärjestäjän yhdessä kiertuevastaavan kanssa mahdollista määritellä turnaukseen 

otettava joukkuemäärä ja pelisysteemi uudestaan. 

● 7.1 A- ja B-tason turnaukset: A- ja B-tason turnauksilla pyritään saamaan kaikille joukkueille 

tasaisia pelejä pelikokemuksen mukaan. 

● 7.4 Lämmittely ja aikalisät: Junioreiden SM-turnauksissa joukkueilla on käytettävissään yksi 

aikalisä erää kohden. 

● 7.7 Tuomarointi ja tuomarivelvoite: Tuomarivelvoitteen laiminlyömisen sanktio. 

● 12 Kiertueen finaalit: Finaalirankingin muodostuminen. 

● Liite 1. Pelisysteemit Junioreiden SM-turnauksissa 
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Kiertuevastaava 

Jyrki Nurminen Beach Volley (JNBV) 

Jyrki Nurminen 

p. 044-0864280 

kiertueet@jnbv.fi  

 

 

Määritelmät: 

 

Kiertuevastaava  JNBV (yhteyshenkilö: Jyrki Nurminen) 

Turnausjärjestäjä  Turnauksen järjestävä seura tai organisaatio 

Turnausvastaava  Turnausjärjestäjän valitsema turnauksesta vastaava henkilö 

 

 

 
 

1 Yleiset asiat 

Näissä kilpailusäännöissä käydään läpi kilpailutekniset asiat, jotka koskevat beach volleyn Suomen 

Lentopalloliiton alaista Juniorien SM-kiertuetta. 

 

Juniorien SM-kiertueen ikäluokkakohtaiset turnausmäärät ja paikkakunnat julkaistaan vuosittain 

Lentopalloliiton sivuilla sekä torneopalissa. SM-kiertueen lisäksi pelataan ikäluokittain SM-

f inaaliturnaus, jossa ratkotaan SM-mitalit. Lentopalloliitto vastaa turnaus järjestäjien ja 

turnauspaikkakuntien valinnasta. Erillisten aluemestaruuskilpailuiden järjestämisestä vastaavat alueet 

itsenäisesti Lentopalloliiton opastuksella. 

1.1 Ikäluokat 

Juniorien SM-kiertueella pelattavat sarjat (ikäluokat) ovat U18, U16 ja U14. Ikäluokat perustuvat 

kansainvälisiin sääntöihin. Osakilpailuissa ja aluemestaruusturnauksissa voidaan pelata muitakin 

sarjoja kuten U20, U12 ja U10, jotka eivät kuulu varsinaiseen Juniorien SM-kiertueeseen. 

Sekaparin on mahdollista osallistua junnukiertueen turnauksen poikien sarjaan, mikäli kummankin 

pelaajan osallistumisoikeus sarjaan muutoin täyttyy. 

1.2 Pelisäännöt 

Juniorien SM-kiertueella noudatetaan näitä Juniorien SM-kiertueen kilpailusääntöjä. Sääntöjen 

pohjana on Kansainvälisen Lentopalloliiton (FIVB) ja Suomen Lentopalloliiton hyväksymät viralliset 

beach volleyn pelisäännöt, kuitenkin tietyin ikäluokkia koskevin poikkeuksin (ks. 1.2.2 Eriävät säännöt 

ikäluokittain). 

 

Tarkennettujen juniorisääntöjen tavoite on helpottaa juniorien beach volleyta sekä tehdä siitä 

pelattavampaa myös kaikkein nuorimmille harrastajille, lajin erityispiirteitä unohtamatta. Tähän ja 

tuomarityöskentelyn yhtenäistämiseen pyritään erityisesti sormilyöntikosketuksen rajoittamisella, sillä 

juniorit toimivat pääsääntöisesti turnauksissa myös tuomareina. Suomen Lentopalloliitto suosittelee 

näitä sääntöjä käytettäviksi myös kaikissa aluemestaruusturnauksissa. 

 

mailto:kiertueet@jnbv.fi
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1.2.1 Sormilyöntisääntö 

Kontakti palloon tapahtuu yhtäaikaisesti molemmilla käsillä sekä pallo saatetaan yhtäaikaisesti ulos 

käsistä. Sormilyönnillä verkon yli hyökätessä pelaajan asettama hartialinja, ennen pallokontaktia, 

eteen- sekä taakse päin määrittää pallon lentoradan. 

1.2.2 Eriävät säännöt ikäluokittain 

U18-sarjat (vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneet) 

● Aikuisten viralliset beach volley säännöt 

 

U16-sarjat (vuonna 2007 tai myöhemmin syntyneet) 

● Verkon korkeus: pojat 224 cm ja tytöt 220 cm 

● Sormilyönti verkon yli kielletty 

● Sormilyönti ensimmäisenä kosketuksena kielletty 

 

U14-sarjat (vuonna 2009 tai myöhemmin syntyneet) 

● Verkon korkeus: pojat ja tytöt 200 cm 

● Kentän koko: pituus 12 m (6 m/puoli) ja leveys 6 m 

● Sormilyönti verkon yli kielletty 

● Sormilyönti ensimmäisenä kosketuksena kielletty 

1.3 Doping-säännöstö 

Ranking-kilpailuihin osallistuvat pelaajat ovat velvollisia noudattamaan Suomen Antidoping-

toimikunnan hyväksymiä doping-sääntöjä. Mahdollisten doping-tapausten käsittelyssä noudatetaan 

Suomen Antidoping-toimikunnan kanssa sovittuja periaatteita. 

1.4 Kilpailusääntöjen tulkinta ja mahdolliset poikkeustilanteet 

Mikäli kauden aikana esiintyy sellaisia poikkeustilanteita, joihin nämä kilpailusäännöt eivät anna 

yksiselitteistä vastausta tai toimintamallia, päättää Lentopalloliiton biitsin kilpailuryhmä 

asianmukaisesta menettelystä ja kilpailusääntöjen tulkinnasta. 

 

Lisäksi Juniorien SM-kiertueella toimii jury, joka tekee päätökset mm. sääntörikkomustapauksissa. 

Turnauksen juryn muodostavat kiertuevastaava, turnausvastaava, lentopalloliiton edustaja sekä yksi 

muu juryn jäsen. Juryn jäsenet valitsee ja kontaktoi kiertuevastaava ennen turnauskauden alkua. 

Juryn jäsenet ilmoitetaan turnausinfossa. 

1.5 Kansalaisuuden merkitys osallistumisoikeuteen 

Kaikilla pelaajilla kansalaisuudesta riippumatta on osallistumisoikeus Juniorien SM-kiertueen 

turnauksiin lukuun ottamatta SM-lopputurnausta. 

1.6 Biitsipassi 

Suomen lentopalloliiton turnaukseen osallistuvalla pelaajalla on oltava voimassa oleva Biitsipassi, 

joka oikeuttaa pelaamisen turnauksessa. Biitsipassi tulee ostaa Lentopalloliiton sivuilla olevan 

ohjeistuksen mukaisesti SUOMISPORT:n sivulta. Biitsipassia ei palauteta ostamisen jälkeen, vaikka 

kauden aikana ei pelaisikaan yhtään turnausta. Biitsipassin yhteydessä ei voi ostaa vakuutusta. 

Biitsipassi antaa pelioikeuden kaikkiin Suomen Lentopalloliiton alaisiin rankingkilpailuihin mukaan 

lukien aikuisten JNCT-, JNBT- ja SM-kiertue. Biitsipassi tulee lunastaa kerran kaudessa ja se on 

henkilökohtainen. Biitsipassi tulee maksaa ennen ensimmäisen rankingturnauksen ilmoittautumista.  
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1.7 Vakuutukset 

Turnausjärjestäjät eivät vakuuta pelaajia loukkaantumisten varalle, vaan pelaajat vastaavat itse 

vakuutusturvastaan. Sisälentopallon junioripelaajille tarkoitettuun Lentopalloliiton pelipassiin on voinut 

ostaa vakuutuksen ja se korvaa myös beach volleyssa sattuneet tapaturmat. 

1.8 Valmentaja 

Joukkueella voi olla valmentaja. Valmentajia voi olla joukkueessa yksi ja valmentaja tulee ilmoittaa 

ennen pelin alkua tuomarille. Ohjeita joukkueille saa antaa vain ennen ottelua nimetty valmentaja. 

 

Nimetyn valmentajan tulee vaihtaa kenttäpuolta aina oman joukkueensa mukana. Jos kenttä 

varustukseen kuuluu vaihtopenkit, tulee valmentajan istua sillä lukuun ottamatta aikalisiä, erätaukoja 

tai puoltenvaihtoja. Mikäli vaihtopenkkejä ei ole, tulee valmentajan seurata peliä kentän välittömässä 

läheisyydessä, erillään muista katsojista, ja noudatettava edellä mainittuja puolenvaihtosääntöjä.  

 

Valmentaja voi neuvoa pelaajia aikalisien ja teknisten aikalisien aikana sekä pisteiden välissä. Lisäksi 

valmentaja voi neuvoa pelaajia puolten vaihdon aikana kävellessään toiselle puolelle, mutta tämä ei 

saa viivyttää peliä. Puolten vaihdon aikana ei ole taukoa. Pallorallin aikaan tapahtuva ohjeistaminen 

on kielletty. 

 

Valmentajilla ei ole oikeutta kysyä tuomarilta selvitystä, mihin jokin tuomio perustuu, vaan ainoastaan 

joukkueen kapteenilla on tähän oikeus. Aikalisät voidaan kuitenkin ottaa joko joukkueen kapteenin tai 

nimetyn valmentajan toimesta. 

1.9 Peliasut 

Pelaajien on Junioreiden SM-kiertueella pukeuduttava urheilullisiin, sään mukaisiin peliasuihin, jotka 

suositellaan olemaan joukkueen kesken yhtenäiset. Poikien sarjoissa on mahdollisuus pelata myös 

ilman paitaa. 

 

Pelaajien tulee huolehtia siitä, että numerointi on nähtävillä peliasuissa. Jos peliasuissa ei ole 

tarvittavaa numerointia tehdään se ennen ottelun alkamista tussilla näkyvään kohtaan iholla. 

Lentopalloliiton on mahdollista vaatia osallistujia pelaamaan tarjoamillaan paidoilla tai yläosilla.  

1.10 Pelaajien omat sponsorit ja mainospaikat 

Pelaajilla saa olla yhteistyökumppaneidensa mainoksia peliasuissaan ja muissa henkilökohtaisissa 

varusteissaan. Sallittuja mainospaikkoja ovat vaatteet, päähineet, varusteet (kuten laukut ja 

juomapullot), sateenvarjot sekä auto. 

 

Auto tulee kuitenkin pysäköidä sille osoitetulle parkkipaikalle, ei kilpailualueelle. Kiellettyjä mainoksia 

ovat esimerkiksi banderollit, lakanat, mainokselliset päivänvarjot sekä tuotenäytteiden jakaminen. 

Muista mainospaikoista on neuvoteltava Lentopalloliiton edustajan kanssa erikseen. 

2 Kiertueen kalenteri 

Juniorien SM-kiertueen kalenteri löytyy Torneopal-järjestelmästä (jäljempänä Torneopal). 

 

Eri ikäluokkien turnaukset pelataan pääsääntöisesti yksipäiväisinä, mutta yli 20 joukkueen sarjat 

voidaan pelata myös kaksipäiväisenä peräkkäisinä päivinä. Kiertuevastaava tekee aina lopullisen 

päätöksen tätä koskien yhdessä turnausjärjestäjän kanssa. Tarkemmat tiedot aikatauluista löytyvät 

Torneopal-järjestelmästä. 

https://beachvolley.torneopal.fi/
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3 Kiertueen pelaajatiedotus 

Juniorien SM-kiertueen virallinen tiedotuskanava on Torneopal ja pelaajat ovat velvollisia seuraamaan 

sen kautta tapahtuvaa tiedotusta. Järjestelmässä jokaisen turnauksen Turnaus-välilehdellä (eli 

turnauksen pääsivulla) turnausinfossa kerrotaan turnauksen perustiedot, osallistumismaksun suuruus 

ja maksuohjeet, turnauksen pelisysteemi ja alustavat otteluajat sekä turnausvastaava ja tämän 

yhteystiedot. 

 

Turnausinfo julkaistaan ilmoittautumisen aukeamisen yhteydessä tai viimeistään 20 päivää ennen 

turnausta. Tiedotteet-välilehdelle taas tulevat turnausta koskevat erilliset tiedotteet, joita turnaukseen 

ilmoittautuneet pelaajat ovat velvollisia seuraamaan. Tiedotteita julkaistaan vain, mikäli alkuperäiseen 

turnausinfoon tai otteluohjelmaan tulee muutoksia. 

4 Tiedotteet ja aikarajat 

Turnauksen järjestäjä vastaa Juniorien SM-kiertueen turnauksia koskevan turnausinfon ja aikataulun 

laatimisesta ja toimittamisesta kiertuevastaavalle. Turnausinfon laatimista varten turnausjärjestäjä saa 

kiertuevastaavalta turnausinfopohjan, joka tulee palauttaa täytettynä kiertuevastaavalle hyvissä ajoin 

ennen ilmoittautumisen aukeamista (ks. 3.1 Ilmoittautuminen). 

4.1 Ilmoittautuminen 

Juniorien SM-kiertueen turnauksiin ilmoittaudutaan Torneopalissa. Joukkueet otetaan mukaan 

turnaukseen ensisijaisesti turnausrankingin ja sitten ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. 

Ilmoittautumisjärjestystä käytetään vain tilanteessa, jossa kaavion viimeisellä/viimeisillä sijoilla ja 

varasijalla/varasijoilla on tasapisteissä olevia joukkueita. Ilmoittautuminen Juniorien SM-kiertueen 

osakilpailuihin aukeaa 30 päivää ennen turnausta. Ilmoittautumisen aukeaminen Juniorien SM-

f inaaliturnaukseen on määritelty erikseen (ks. 12 Kiertueen finaalit). 

 

Juniorien SM-osakilpailujen ilmoittautumisaika päättyy viisi (5) päivää ennen turnausta klo 12:00 

(poikkeukset ilmoitetaan aina erikseen). Ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumistakarajaan 

mennessä. Ilmoittautumisajankohdaksi huomioidaan aina vain ilmoittautumisesta järjestelmään 

automaattisesti tallentuva aikaleima. Ilmoittautumisen päättyminen Juniorien SM-finaaliturnaukseen 

on määritelty erikseen (ks. 12 Kiertueen finaalit). 

 

Lähetetyllä ilmoittautumisellaan pelaajat vakuuttavat, että joukkue on ilmoittautumishetkellä 

kokonaisuudessaan pelikuntoinen ja esteetön koko turnauksen ajan. Kaikista muutoksista ja 

poikkeuksista, mahdollisista esteistä tai loukkaantumisista tulee ilmoittaa välittömästi 

kiertuevastaavalle ja turnausvastaavalle. Tiedonantovelvoitteen rikkomisesta ja siitä seuraavasta 

poisjäännistä seuraa sanktio, joka on osallistumisoikeuden epääminen kaikkiin rankingin alaisiin 

turnauksiin seuraavan 30 päivän ajan. 

4.2 Osallistumismaksu 

Järjestäjä määrittää Juniorien SM-osakilpailujen ja -finaaliturnauksen osallistumismaksun suuruuden. 

Osallistumismaksu tulee maksaa turnauksen ilmoittautumisajan puitteissa, ellei muuta ole ilmoitettu. 

Maksua suoritettaessa on aina käytettävä järjestäjän turnaustiedotteessa ilmoittamaa maksutapaa. 

Vain oikein suoritettu osallistumismaksu takaa osallistumisoikeuden turnaukseen. 

4.3 Ilmoittautumisen peruminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä 

Juniorien SM-kiertueen turnaukseen ilmoittautumisen voi perua ilman sanktioita ilmoittamalla 

perumisesta kiertuevastaavalle sähköpostitse turnauksen ilmoittautumistakarajaan mennessä.  

https://beachvolley.torneopal.fi/
https://beachvolley.torneopal.fi/
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4.4 Jälki-ilmoittautuminen 

Turnausjärjestäjän on yhdessä kiertuevastaavan kanssa mahdollista ilmoittaa heti ilmoittautumisajan 

päättymisen jälkeen mahdollisuudesta jälki-ilmoittautumiseen. Jälki-ilmoittautuminen päättyy kaksi (2) 

päivää ennen turnausta klo 12:00. Ennen jälki-ilmoittautumisen alkamista mukaan ilmoittautuneet 

joukkueet ovat varmistaneet paikkansa turnauksessa ja jälki-ilmoittautuneet joukkueet otetaan 

mukaan turnaukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Jälki-ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse kiertuevastaavalle. 

4.5 Äkilliset perumiset ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen 

Äkillisissä loukkaantumis- ja sairaustapauksissa sekä muissa force majeure -tilanteissa 

ilmoittautumisen voi perua myös ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Äkillisistä peruutuksista 

vaaditaan aina lääkärintodistus (loukkaantumis- ja sairaustapaukset) tai kirjallinen selvitys (muut force 

majeure- tyyppiset tapaukset) kiertuevastaavalle ja turnausvastaavalle sähköpostitse. 

Osallistumismaksun saa takaisin vain edellä mainittuja dokumentteja vastaan ja palautus tapahtuu 

turnausvastaavan kautta. 

 

Tarpeettomasta ilmoittautumisajan jälkeisestä peruutuksesta seuraa aina sanktio, joka on 

osallistumisoikeuden epääminen kaikkiin rankingin alaisiin turnauksiin seuraavan 30 päivän ajan.  

4.6 Varasijoilla olevat joukkueet 

Lähetetyllä ilmoittautumisellaan myös varasijoilla olevat joukkueet ovat sitoutuneet olemaan 

esteettömiä koko turnauksen ajan, jos eivät peru osallistumistaan ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Mikäli ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen turnauksessa mukana oleva joukkue joutuu 

perumaan osallistumisensa, nostetaan ensimmäisellä varasijalla ollut joukkue mukaan turnaukseen. 

Tästä ilmoitetaan viivytyksettä kyseiselle joukkueelle sähköpostilla.  

 

Varasijalla oleva joukkue voi perua ilmoittautumisensa ilman sanktioita kaksi (2) päivää ennen 

turnausta klo 12:00, mikäli joukkuetta ei tätä ennen ole nostettu mukaan turnaukseen. 

4.7 Pelaajan vaihtaminen ilmoittautumisajan jälkeen 

Joukkue voi vaihtaa toista pelaajaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vain loukkaantumis-, 

sairastumis- tai muissa force majeure -tilanteissa. Ilmoittaminen pelaajan vaihtamisesta tapahtuu 

samalla tavalla ja sitä koskee samat säännöt kuin edellä mainituissa äkillisissä perumistilanteissa. 

Joukkue, jonka toinen pelaaja on vaihdettu, sijoitetaan kaavioon aina uudelleen joukkueen oikean 

turnausrankingin mukaisesti. 

4.8 Otteluohjelmien julkaisu 

Juniorien SM-kiertueen turnauksen alustava otteluohjelma julkaistaan viimeistään vuorokausi ennen 

turnauksen alkua Torneopaliin. Mikäli otteluohjelma tämän jälkeen vielä muuttuu, tiedotetaan 

muutoksista pelaajille Torneopalissa sekä sähköpostitse. Otteluohjelmaan ei tehdä muutoksia enää 

turnausta edeltävänä päivänä klo 12:00 jälkeen vaan tällöin turnaus pelataan vajaalla kaaviol la, mikäli 

tulee viime hetken poisjääntejä. 

5 Kilpailujärjestelmä 

Yleinen kilpailujärjestelmä koskee kaikkia rankingpisteitä kerääviä pelaajia sekä niitä jakavia 

rankingkilpailuja Suomessa. Rankingkilpailuja ovat kaikki beach volley SM-osakilpailut (juniorit ja 

https://beachvolley.torneopal.fi/
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aikuiset) sekä JNBT- ja JNCT-osakilpailut. Juniorien finaaliturnauksesta ei jaeta rankingpisteitä. Kaikki 

rankingpisteet kilpailujärjestelmässä ovat pelaajille henkilökohtaisia. 

 

Juniorien SM-kiertueen joukkueet voivat osallistua myös ylemmän ikäluokan sarjoihin (esim. U16 > 

U18). Tällöin pelaajan omat rankingpisteet huomioidaan sellaisenaan. Turnausten aikatauluissa ei 

voida huomioida mahdollisesti useampaan sarjaan osallistuvia pelaajia. 

 

Junioripelaajat saavat osallistua myös aikuisten JNCT-, JNBT- ja SM-kiertueen turnauksiin. Tällöin 

pelaajan omat rankingpisteet huomioidaan sellaisenaan. 

6 Turnausranking 

Rankingpisteet muodostuvat pelaajan pelaamista kymmenen (10) viimeisestä turnauksesta viimeisen 

365 päivän aikana, joista lasketaan kolmen (3) parhaan turnauksen rankingpisteet, jota käytetään 

kauden aikana turnausrankingina. Pisteitä voi kerätä kaikista aikuisten ja juniorien rankingpisteitä 

tuottavista turnauksista ko. aikaikkunan aikana. 

 

Turnausranking on käytössä kaikilla liiton turnaustasoilla (aikuisten SM-kiertue, JNBT, JNCT, juniorien 

SM-kiertue) ja turnausranking määräytyy turnaustasosta riippumatta aina edellä kuvatulla tavalla. 

 

Juniorijoukkueet voivat vapaasti pelata haluamiaan aikuisten ja juniorien rankingturnauksia ja kerätä 

niistä pisteitä turnausrankingiin. Finaalirankingin osalta noudatetaan kuitenkin ikäluokkakohtaisia 

poikkeuksia (ks. 12.1 Finaaliranking). 

6.1 Tasapisteissä olevien joukkueiden turnausrankingin määräytyminen 

Turnausrankingissa tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys määritetään seuraavassa 

järjestyksessä: 

 

1. Joukkueen pelaajien viimeisen 365 päivän aikana pelatun kymmenen (10) parhaan 

turnauksen yhteenlasketut rankingpisteet 

2. Arpa 

 

Arvonnan suorittaa kiertuevastaava otteluohjelmien teon yhteydessä. 

Finaalirankingissa tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys on määritelty erikseen (ks. 

12.1 Finaaliranking). 

6.2 Harkinnan käyttäminen turnausrankingin muodostuksessa 

Kiertueen jury voi käyttää harkintaa osakilpailujen turnausrankingin muodostuksessa. Harkinnan 

käyttö tarkoittaa virallisista rankingpisteistä poikkeavan turnausrankingin määrittämistä mahdollisesti 

yhdelle tai useammalle joukkueelle urheilullisin perustein. Kulloinkin tehdyn harkinnan perusteita ei 

erikseen julkaista, eikä harkintaa voi erikseen pyytää. 

6.3 Rankinglistan päivittäminen 

Rankinglista päivitetään kauden aikana rankingkilpailujen tulosten perusteella oletusarvoisesti 

turnausta seuraavana maanantaina. Rankinglista on ajan tasalla viimeistään seuraavan 

rankingkilpailun turnausrankingin julkaisun yhteydessä. Turnausrankingiin lasketaan mukaan vain 

sellaisten turnausten rankingpisteet, jotka ovat päättyneet turnausta edeltävällä viikolla. Pelaajilla on 

velvollisuus ilmoittaa kiertuevastaavalle, mikäli huomaavat virheitä rankingpisteissä. 
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6.4 Rankingpisteiden jakaminen Lentopalloliiton alaisista turnauksista 

Kiertueiden osakilpailuista jaetaan rankingpisteitä Lentopalloliiton määrittelemän pistetaulukon 

mukaisesti. Linkki voimassa olevaan rankingpistetaulukkoon löytyy Torneopalin etusivulta. 

7 Kiertueen pelisysteemi 

Minimiosallistujamäärä Junioreiden SM-osakilpailuun on neljä (4) joukkuetta, jotta turnauksesta saa 

ranking-pisteitä. Maksimiosallistujamäärä on 40 joukkuetta per ikäluokka. Osakilpailun järjestäjällä on 

kuitenkin ikäluokkakohtaisesti oikeus rajata osallistujamäärää, jos kenttäresurssit tai muut syyt 

vaativat osallistujamäärän rajoittamista. Eri osakilpailujen mahdollisesti rajoitetusta osallistujamääristä 

ilmoitetaan ikäluokkakohtaisesti kyseisen osakilpailun ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Mikäli turnaukseen ilmoittautuneiden joukkueiden määrä jää suunnitellusta kaaviosta vajaaksi, on 

turnausjärjestäjän yhdessä kiertuevastaavan kanssa mahdollista määritellä turnaukseen otettava 

joukkuemäärä ja pelisysteemi uudestaan siten, että turnaus toteutetaan suunniteltua pienemmällä 

kaaviolla. Mikäli turnaukseen taas on ilmoittautunut huomattavasti suunniteltua kaaviota enemmän 

joukkueita, on turnausjärjestäjän yhdessä kiertuevastaavan kanssa mahdollista määritellä 

turnaukseen otettava joukkuemäärä ja pelisysteemi uudestaan myös siten, että turnaus toteutetaan 

suunniteltua suuremmalla kaaviolla. 

 

Pelisysteemi Junioreiden SM-osakilpailuissa on lohkopelit ja jokaiselle joukkueelle pyritään 

takaamaan vähintään kolme ottelua (pois lukien force majeure tilanteet). Jokaisen turnauksen 

pelisysteemi kerrotaan aina etukäteen turnausinfossa, joka julkaistaan Torneopalissa. Turnauksissa ei 

pelata karsintoja. 

 

Junioreiden SM-kiertueen pelisysteemit on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. 

7.1 A- ja B-tason turnaukset 

A- ja B-tason turnauksilla pyritään saamaan kaikille joukkueille tasaisia pelejä pelikokemuksen 

mukaan. 

 

Mikäli ilmoittautuneiden joukkueiden määrä sen sallii, pelataan kaikissa ikäluokissa A-tason turnaus 

vakiomuotoisella 16-joukkueen kaaviolla. Tämän lisäksi pelataan B-tason turnaus 5-24 -joukkueen 

kaaviolla riippuen ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. A- ja B-tason turnaukset yhdistetään 

yhdeksi, maksimissaan 20-joukkueen kaavioksi, mikäli joukkueita ilmoittautuu sarjaan 20 paria tai 

vähemmän. 

7.2 Kentän koko 

U18- ja U16-sarjoissa kentän koko on 8x16 metriä: leveys 8 m ja pituus 16 m (8 m/puoli). 

 

U14-sarjassa kentän koko on 6x12 metriä: leveys 6 m ja pituus 12 m (6 m/puoli).  

7.3 Pistelasku 

Ottelut pelataan kahden voittoerän peleinä 21 tai 15 pisteeseen juoksevalla pistelaskulla. Erävoittojen 

ollessa tasan pelataan ratkaiseva kolmas erä 15 pisteeseen. Puolia vaihdetaan 7 pelatun pisteen 

välein (21 pisteen erä) tai 5 pisteen välein (15 pisteen erä). Erävoittoon vaaditaan 2 pisteen ero ilman 

pistekattoa. Aikataulullisista syistä neljän joukkueen alkulohkoissa voidaan pelata kaksi 21 pisteen 

erää, 21 pisteen pistekatolla, ja viiden joukkueen alkulohkoissa kaksi 15 pisteen erää, 15 pisteen 

https://beachvolley.torneopal.fi/
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pistekatolla. Jos aikataulullisista syistä johtuen on tarve pelata muulla pistelaskulla, kerrotaan siitä 

erikseen turnausinfossa. 

7.4 Lämmittelyaika ja aikalisät 

Joukkueilla on mahdollisuus lämmitellä pelikentällä ennen otteluaan otteluohjelmassa merkittyyn 

ottelun alkamisaikaan asti. Mikäli joukkueen edellinen ottelu päättyy tai pelikenttä vapautuu 

aikataulusta myöhässä, tulee seuraava ottelu aloittaa kymmenen (10) minuuttia edellisen ottelun 

päättymisestä, mikä takaa joukkueille mahdollisuuden lämmitellä pelikentällä vastaava aika ennen 

ottelun alkua. 

 

Junioreiden SM-turnauksissa joukkueilla on käytettävissään yksi aikalisä erää kohden. Teknisiä 

aikalisiä ei ole. Loukkaantumistilanteissa loukkaantuneelle pelaajalle annetaan viiden (5) minuutin 

toipumisaika. Tämä toipumisaika annetaan vain kerran ottelun aikana pelaajaa kohden. 

7.5 Ottelusta myöhästyminen 

Mikäli joukkue ei saavu pelikentälle kymmenen (10) minuutin kuluessa otteluohjelmaan merkitystä 

ottelun alkamisajankohdasta, tuomitaan kyseinen ottelu myöhästyneen joukkueen osalta hävityksi 2-0 

(21-0, 21-0). Joukkueen on kuitenkin mahdollista jatkaa turnausta otteluohjelman mukaisesti tappioksi 

tuomitun ottelun jälkeen, mikäli se on etukäteen ilmoittanut myöhästymisestään turnausvastaavalle 

sekä halukkuudestaan jatkaa turnauksessa. 

 

Turnauksen aikataulussa pysymisen varmistamiseksi tästä säännöstä ei voida poiketa edes force 

majeure -tilanteesta johtuvan myöhästymisen vuoksi. Ottelusta myöhästyminen sallitaan vain 

tilanteessa, jossa joukkue on estynyt saapumaan pelikentälle turnauksen otteluohjelman 

viivästymisestä johtuvasta syystä. Mikäli otteluohjelmaan tulee viivästyksiä, ovat joukkueet itse 

velvollisia seuraamaan turnauksen etenemistä ja saapumaan otteluun ajoissa. 

7.6 Ottelun luovuttaminen 

Mikäli joukkue ei pelaajan loukkaantumisesta johtuen ole kykenevä pelaamaan ottelua loppuun tai 

ollenkaan, tulee joukkueen ilmoittaa turnausvastaavalle ottelun luovuttamisesta ja ottelu tuomitaan 

näin ollen kyseisen joukkueen osalta hävityksi 2-0 (21-0, 21-0).  

 

Joukkueen on kuitenkin mahdollista jatkaa turnausta luovutetun ottelun jälkeen, mikäli tappio ei päätä 

joukkueen pelejä turnauksessa ja molemmat joukkueen pelaajat ovat kykeneviä jatkamaan 

pelaamista seuraavassa ottelussa. 

7.7 Tuomarointi ja tuomarivelvoite 

Juniorien SM-turnauksissa pelaajilla on tuomarointi- ja kirjurointivelvoite. Joukkueet ovat itse 

velvollisia tarkistamaan tuomarivuorot turnauksen otteluohjelmasta ja noudattamaan niitä. 

Turnausjärjestäjiä velvoitetaan järjestämään tuomarit välieriin ja f inaaliotteluihin. 

 

Turnausten pöytäkirjat tehdään sähköisellä pöytäkirjalla, joka on käytettävissä mobiilisti. Joukkueet 

velvoitetaan huolehtimaan siitä, että heillä on vähintään älypuhelin käytettävissään 

kirjurointivelvoitteen suorittamiseksi. Ohje sähköisen pöytäkirjan käyttöön löytyy Lentopalloliiton 

sivuilta. Mikäli sähköinen pöytäkirja ei toimi, turnauksen järjestäjä järjestää pöytäkirjan pidon muulla 

tavalla ja tulokset kirjataan Torneopaliin jälkeenpäin kiertuevastaavan toimesta.  

 

Tuomarivelvoitteen laiminlyömisestä seuraa aina sanktio. Kiertueen jury arvioi sanktion kuullun 

perusteella: 
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● Varoitus suullinen / kirjallinen 

● Nolla (0) rankingpistettä kyseisestä turnauksesta 

● Tuomarointisakko järjestävälle seuralle 50€ (osallistumisoikeuden evätään kaikkiin rankingin 

alaisiin turnauksiin, kunnes sakko on maksettu) 

8 Ongelmatilanteet turnauksissa 

Turnausjärjestäjän nimeämän turnausvastaavan tehtävänä on tehdä päätökset osakilpailun 

läpiviemistä koskevissa asioissa ja pyytää tarvittaessa lisäapua tähän kiertuevastaavalta. Lisäksi 

Juniorien SM-kiertueella toimii jury, joka tekee päätökset mm. sääntörikkomustapauksissa. 

9 Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset 

Turnausvastaava on yhteydessä kiertuevastaavaan, mikäli on tarvetta puuttua turnauksessa 

tapahtuneisiin ongelmatilanteisiin, joissa on rangaistu pelaajaa ottelun aikana tai sen jälkeen muun 

muassa pelaajan käyttäytymiseen liittyvistä asioista. Tarpeen vaatiessa kiertuevastaava pyytää asian 

omaisilta selvitykset tapahtuneesta tilanteesta. Tilanteen vaatiessa kiertuevastaavan velvollisuus on 

informoida tapahtumista kiertueen jurya ja Lentopalloliiton Biitsin kilpailuryhmää, joka yhdessä 

kiertuevastaavan kanssa päättää mahdollisesta lisäsanktiosta. Lisäsanktio voi olla rahallinen, 

turnausrankingin muuttaminen, pelaajan pisteiden muuttaminen tai turnauksesta sulkeminen. Tieto 

lisäsanktiosta annetaan turnauksen jälkeisellä viikolla. 

9.1 Ottelun aikana annettavat sanktiot 

Vähäisestä väärinkäytöksestä ei seuraa sanktiota. Pelaajatuomari voi antaa pelaajalle tai joukkueelle 

huomautuksen, jotta käytös ei saavuta sellaista muotoa, josta seuraa sanktio. 

 

Joukkueen jäsenen väärinkäytökset, jotka kohdistuvat järjestäjiä, vastustajia, toista joukkueen jäsentä 

tai katsojia kohtaan, luokitellaan kolmeen kategoriaan rikkeen vakavuuden mukaan: 

 

Töykeä käytös    Hyvien tapojen tai moraalisten periaatteiden vastainen käytös 

Loukkaava käytös  Loukkaavat sanat tai eleet, mukaan lukien halveksuntaa ilmaisevat 

eleet (mm. keskisormen näyttö, kurkun leikkausta kuvaava ele) 

Aggressiivinen käytös Fyysinen hyökkäys tai muutoin aggressiivinen tai uhkaava käytös 

 

Rikkeen vakavuudesta riippuen ottelun aikana sovellettavat sanktiot ovat: varoitus, erästä 

poistaminen ja ottelusta poistaminen. 

 

Ensimmäisestä ja toisesta saman erän aikana tapahtuvasta saman joukkueen jäsenen töykeästä 

käytöksestä pelaajatuomari voi antaa pelaajalle varoituksen. Mikäli pelaaja toistaa töykeän käytöksen 

vielä kolmannen kerran saman erän aikana, tuomitaan erästä poistaminen. 

 

Ensimmäisestä loukkaavasta käytösrikkeestä tuomitaan erästä poistaminen. Erästä poistetun 

pelaajan tulee poistua kentältä ja erästä poistetun pelaajan joukkueen erä tuomitaan hävityiksi 21-0. 

 

Ensimmäisestä fyysisestä hyökkäyksestä tai uhkaavasta käytöksestä tuomitaan ottelusta 

poistaminen. Ottelusta poistamisesta seuraa aina automaattisesti turnauksesta poistaminen. Ottelusta 

poistetun pelaajan joukkueen ottelut tuomitaan hävityiksi 2-0 (21-0, 21-0). 

 

Yllä mainituista sanktioista päättää kiertuevastaava yhdessä kiertueen juryn kanssa.  
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9.2 Ottelun ulkopuoliset sanktiot 

Pelaajan syyllistyessä ottelun jälkeen sellaiseen rikkeeseen, josta pelin aikana olisi kuulunut tuomita 

sanktio, tulee turnausvastaavan ilmoittaa tapahtuneen jälkeen pelaajalle tämän käyttäytymisrikkeestä, 

sekä sanktiosta, johon tapaus olisi pelin aikana johtanut (ottaen huomioon sääntökirjan mukaan 

viimeisen pelatun erän pelaajalle annetut sanktiot): varoitus, erästä poistaminen, ottelusta 

poistaminen. Tapahtuneen jälkeen sekä ottelun tuomari että pelaajat antavat tapahtuneesta suullisen, 

ja tarvittaessa kirjallisen, selvityksen turnausvastaavalle, joka päättää lopullisesta sanktiosta 

kyseisessä turnauksessa yhdessä kiertueen juryn kanssa. 

9.3 Pelioikeus selvitystilassa 

Selvitystilassa olevalla pelaajalla ei ole pelioikeutta ennen kuin Biitsin kilpailuryhmä sen erikseen 

myöntää. Mikäli rike tapahtuu osakilpailun aikana niin, että pelaajalla olisi vielä otteluita, tekee 

kiertueen jury päätöksen turnauksen jatkamisesta. Pelaajalla ei myöskään ole pelioikeutta missään 

Liiton alaisissa osakilpailuissa ennen, kuin langetettu sanktio on suoritettu Lentopalloliiton erikseen 

osoittamalla tavalla. 

9.4 Rangaistus- tai sanktiopäätöksestä valittaminen 

Kiertueen juryn päätöksestä voi valittaa Lentopalloliiton Biitsin kilpailuryhmälle. Biitsin kilpailuryhmän 

tekemästä päätöksestä taas voi valittaa Lentopalloliiton sääntöryhmälle, jonka kuuluu käsitellä ja 

antaa päätös asiasta 48 tuntia ennen seuraavan turnauksen ensimmäisen ottelun alkua. 

Sääntöryhmän päätöksestä on oikeus valittaa Lentopalloliiton hallitukselle, jonka päätöksestä voi 

valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. Mikäli Lentopalloliiton sääntöryhmä ei aikataulusyistä pysty 

käsittelemään asiaa ko. aikataulussa, käsittelee ja tekee sääntöryhmän puheenjohtaja tai joku muu 

sääntöryhmän jäsen päätöksen yksin. 

10 Kenttävarusteet ja pelipallo 

10.1 Pelipallo 

Pelivälineenä käytetään Suomen Lentopalloliiton virallista beach volley kiertueiden pelipalloa, joka on 

Mikasa VLS300. 

10.2 Kenttävarusteet 

Juniorien SM-turnauksissa kentillä varusteiksi riittävät verkkosetti, antennit ja rajanauhat. Jokaisella 

kentällä tulee myös olla pilli. 

 

Lisäksi suositellaan, että pääkentällä olisi tuomariteline, vaihtopenkit ja toimitsijapöytä ja -istuimet 

(2kpl). 

Turnauspaikalla on myös oltava jokaisella kentällä musta ei-vesiliukoinen (ns. permanent) tussikynä 

pelaajien numeroimista varten. 

11 Palkinnot 

Juniorien SM-osakilpailuissa sarjan kolme parasta palkitaan järjestäjän toimesta. Palkintojen arvon 

suositellaan vastaavan vähintään osallistumismaksua. 

 

Juniorien SM-finaaliturnauksessa kolme parasta joukkuetta palkitaan mitalein. 
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12 Junioreiden SM-finaalit 

Juniorien SM-finaaleissa ratkaistaan beach volleyn junioreiden U18-, U16- ja U14-ikäluokkien 

Suomen mestaruudet. 

 

Juniorien SM-finaaliturnaukseen otetaan pelaamaan rankingin mukaan kuusi (6) parasta 

ilmoittautunutta joukkuetta finaalirankingin mukaisesti per sarja. 

 

Finaaliturnauksen ilmoittautuminen aukeaa 14 päivää ennen f inaaliturnausta. Ilmoittautuminen 

f inaaliturnaukseen tapahtuu samalla tavalla kuin kiertueen muihin turnauksiin ilmoittautuminen. 

Ilmoittautuminen finaaliturnaukseen päättyy turnausviikon tiistaina klo 12:00. 

 

Ilmoittautumisen perumiseen pätevät samat säännöt kuin osakilpailuissa. 

12.1 Finaaliranking 

Finaalirankingin osalta noudatetaan ikäluokkakohtaisia poikkeuksia, jotka on kuvattu alla: 

 

● U18-ikäluokassa finaalirankingiin voi kerätä pisteitä sekä aikuisten että juniorien kiertueiden 

osakilpailuista. Joukkueen finaalirankingiin pisteitä tuovista turnauksista 1/3 pitää kuitenkin 

olla oman ikäluokan kiertueelta ja 2/3 pisteitä tuovista turnauksista voi olla muilta kiertueilta. 

Aikuisten turnausten pisteistä kelpuutetaan vain sellaiset pisteet, jotka on saatu oman tai 

nuoremman ikäluokan parin kanssa. Lisäksi osallistumisoikeus finaaliturnaukseen edellyttää 

joukkueelta vähintään yhtä yhdessä pelattua rankingosakilpailua kulloinkin meneillään olevan 

kilpailukauden aikana. 

 

● U16-ikäluokassa finaalirankingiin voi kerätä pisteitä sekä aikuisten JNCT- että juniorien 

kiertueiden osakilpailuista. Joukkueen finaalirankingiin pisteitä tuovista turnauksista 2/3 pitää 

kuitenkin olla oman ikäluokan kiertueelta ja 1/3 pisteitä tuovista turnauksista voi olla muilta 

juniorien kiertueilta tai aikuisten JNCT-kiertueelta. U18-ikäluokan pisteistä ja JNCT-pisteistä 

kelpuutetaan vain sellaiset pisteet, jotka on saatu oman tai nuoremman ikäluokan parin 

kanssa. Lisäksi osallistumisoikeus finaaliturnaukseen edellyttää joukkueelta vähintään yhtä 

yhdessä pelattua rankingosakilpailua kulloinkin meneillään olevan kilpailukauden aikana. 

 

● U14-ikäluokassa finaalirankingiin voi kerätä pisteitä oman ikäluokan sekä U16-ikäluokan 

kiertueiden osakilpailuista. Joukkueen finaalirankingiin pisteitä tuovista turnauksista 2/3 pitää 

kuitenkin olla oman ikäluokan kiertueelta ja 1/3 pisteitä tuovista turnauksista voi olla U16-

kiertueelta. U16-ikäluokan pisteistä kelpuutetaan vain sellaiset pisteet, jotka on saatu oman 

tai nuoremman ikäluokan parin kanssa. Lisäksi osallistumisoikeus finaaliturnaukseen 

edellyttää joukkueelta vähintään yhtä yhdessä pelattua rankingosakilpailua kulloinkin 

meneillään olevan kilpailukauden aikana. 

Finaalirankingiin lasketaan siis vain finaalirankingin edellytykset täyttävistä turnauksista saadut pisteet 
ja aikuispelaajien kanssa kerättyjä pisteitä ei huomioida. 

Finaalirankingissa tasapisteissä olevien joukkueiden keskinäinen järjestys määritetään seuraavasti: 

 

1. Oman ikäluokan parhaan kolmen (3) turnauksen yhteenlasketut rankingpisteet viimeisen 365 

vuorokauden aikana kymmenestä (10) viimeisestä turnauksesta. 

2. Oman ikäluokan parhaan yksittäisen turnauksen korkeimmat pisteet viimeisen 365 

vuorokauden ajalta kymmenestä (10) viimeisestä turnauksesta. 

3. Arpa 
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12.2 Finaaliturnauksen pelisysteemi 

SM-lopputurnaus ikäluokissa U14, U16 ja U18 pelataan kuuden (6) joukkueen kaaviolla kahden 

lohkon pelisysteemillä. Alkulohkoissa pelataan yksinkertaiset sarjat, joista lohkovoittajat etenevät 

suoraan välieriin ja lohkojen 2. ja 3. pelaavat ristikkäispelit pääsystä välieriin. SM-lopputurnauksessa 

pelataan kaikki sijoitusottelut. 

 

Poikkeuksen edellä kuvattuun muodostaa U18-ikäluokan finaaliturnaus tilanteessa, jossa rankingissa 

sijoilla 1. ja/tai 2. oleva joukkue on varmistanut paikan myös aikuisten SM-finaaliturnaukseen. Tällöin 

rankingissa sijoilla 1. ja 2. olevat joukkueet etenevät suoraan välieriin. Muut 4 joukkuetta pelaavat 

yksinkertaisen alkulohkon, josta kaksi parasta joukkuetta etenee välieriin siten, että alkulohkon 

voittanut joukkue kohtaa välierässä rankingissa sijalla 2. olevan joukkueen ja alkulohkossa toiseksi 

tullut joukkue kohtaa välierässä rankingissa sijalla 1. olevan joukkueen. 

 

Tällä menettelyllä halutaan mahdollistaa U18-ikäluokan joukkueen pelaaminen molemmissa SM-

f inaaliturnauksissa. 
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LIITE 1. Pelisysteemit Junioreiden SM-kiertueen turnauksissa 

Alla on kuvattuna yleisimmät kiertueella käytettävät pelisysteemit. Näistä voidaan kuitenkin poiketa, 

mikäli suunniteltu joukkuemäärä jää vajaaksi. Poikkeavista pelisysteemeistä ilmoitetaan aina 

turnausinfossa. 

 

Alkulohkoissa tasapisteissä olevien joukkueiden paremmuus määräytyy seuraavasti:  

1. Pisteet (kaikissa otteluissa) 
2. Erien suhde (kaikissa otteluissa) 
3. Pikkupisteiden suhde (kaikissa otteluissa) 
4. Pikkupisteiden suhde (keskinäisessä ottelussa) 

Alkulohkoissa voidaan pelata kaksi erää 21 tai 15 pisteeseen pistekatolla.  

 

4-7 joukkueen kaaviot: 

● Yksi tai kaksi alkulohkoa, joissa kussakin kolme-neljä joukkuetta 
● Alkulohkossa kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan = 3-10 ottelua per lohko 
● 6-7 joukkueen kaavioissa lohkojen voittajat suoraan välieriin 
● Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat puolivälierät pääsystä välieriin = 2 ottelua 
● Välierät = 2 ottelua 
● Finaaliottelu = 1 ottelu 

 

Pelit pelataan kahdesta voittoerästä. Erät pelataan 21 pisteeseen (mahdollinen kolmas erä 15 

pisteeseen), kahden pisteen erolla. 

 

8 joukkueen kaavio: 

● Kaksi alkulohkoa, joissa kussakin neljä joukkuetta 
● Alkulohkossa kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan = 6 ottelua per lohko 
● Lohkojen voittajat suoraan välieriin 
● Lohkoissa neljänneksi tulleet pelaavat sijoitusottelun sijoista 7-8 = 1 ottelu 
● Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat puolivälierät pääsystä välieriin = 2 ottelua 
● Välierät = 2 ottelua 
● Finaaliottelu = 1 ottelu 

 

Pelit pelataan kahdesta voittoerästä. Erät pelataan 21 pisteeseen (mahdollinen kolmas erä 15 

pisteeseen), kahden pisteen erolla. 

 

12 joukkueen kaavio: 

● Neljä alkulohkoa, joissa kussakin kolme joukkuetta 
● Alkulohkossa kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan = 3 ottelua per lohko 
● Lohkojen voittajat suoraan puolivälieriin 
● Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat neljännesvälierät pääsystä puolivälieriin = 4 ottelua 
● Puolivälierät = 4 ottelua 
● Sijoituspelit (sijat 9-11 ja 5-7) = 4 ottelua 
● Välierät = 2 ottelua 
● Finaaliottelu = 1 ottelu 

Pelit pelataan kahdesta voittoerästä. Erät pelataan 21 pisteeseen (mahdollinen kolmas erä 15 
pisteeseen), kahden pisteen erolla. 

 

16 joukkueen kaavio: 



 

17 

 

● Neljä alkulohkoa, joissa kussakin neljä joukkuetta 
● Alkulohkossa kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan = 6 ottelua per alkulohko 
● Lohkojen voittajat suoraan puolivälieriin 
● Lohkoissa neljänneksi tulleet pelaavat sijoitusottelut sijoista 13-16 = 2 ottelua 
● Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat neljännesvälierät pääsystä puolivälieriin = 4 ottelua 
● Puolivälierät = 4 ottelua 
● Välierät = 2 ottelua 
● Finaaliottelu = 1 ottelu 

Pelit pelataan kahdesta voittoerästä. Erät pelataan 21 pisteeseen (mahdollinen kolmas erä 15 
pisteeseen), kahden pisteen erolla. 

17-20 joukkueen kaaviot: 

● Neljä alkulohkoa, joissa kussakin neljä tai viisi joukkuetta 
● Alkulohkossa kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan = 6-10 ottelua per alkulohko. Viiden 

joukkueen lohkoissa pelataan kaksi erää 15p pistekatolla. 
● Lohkojen voittajat suoraan puolivälieriin 

● Lohkoissa neljänneksi tulleet pelaavat sijoitusottelut sijoista 13-16 = 2 ottelua 
● Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat neljännesvälierät pääsystä puolivälieriin = 4 ottelua 

● Puolivälierät = 4 ottelua 
● Välierät = 2 ottelua 

● Finaaliottelu = 1 ottelu 

Pelit pelataan kahdesta voittoerästä. Erät pelataan 21 pisteeseen (mahdollinen kolmas erä 15 

pisteeseen), kahden pisteen erolla. 

 

24 joukkueen kaavio: 

● Kahdeksan alkulohkoa, joissa kussakin kolme joukkuetta 
● Alkulohkossa kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan = 3 ottelua per lohko 
● Lohkojen voittajat suoraan neljännesvälieriin 
● Lohkojen kakkoset ja kolmoset pelaavat sijoitusottelut pääsystä neljännesvälieriin = 8 ottelua 
● Neljännesvälierät = 8 ottelua 
● Puolivälierät = 4 ottelua 
● Välierät = 2 ottelua 
● Finaaliottelu = 1 ottelu 

 

Pelit pelataan kahdesta voittoerästä. Erät pelataan 21 pisteeseen (mahdollinen kolmas erä 15 
pisteeseen), kahden pisteen erolla. 

 


