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OUTOKUMMUN KAUPUNGIN LENTOPALLOPUULAAKIN SÄÄNNÖT  (2012) 
 

 

 

 

Y L E I S T Ä: 
 
Outokummun lentopallopuulaakisarjan järjestävät yhteistyössä kaupungin SIVISTYSLAUTAKUNTA ja 
Outokummun Partio ry:n LENTOPALLOJAOSTO, jälkimmäisen huolehtiessa käytännön järjestelyistä. 
                            _ _ _ 
 
ENNEN SARJAN ALKUA: 
 
* LENTOPALLOJAOSTO  
 - päättää puulaakin ajankohdan 
 - määrittelee sarjat 
 - vahvistaa sarjoissa ko. vuonna voimassaolevat säännöt 
 - valitsee keskuudestaan puulaakityöryhmän, johon sivistyslautakunnan edustajana kuuluu 

liikuntasihteeri 
 - ilmoittaa puulaakista paikallislehdessä yhdessä sivistyslautakunnan kanssa 
 
 
* JOUKKUEET 
 - huolehtivat itse ilmoittautumisensa määräaikaan mennessä 
 - ilmoittavat järjestäjille joukkueen pelaajat sekä yhdyshenkilön nimen ja  yhteystiedot  

sarjaohjelman, sääntöjen, yms. toimittamista varten 
 - suorittavat sarjaan määrätyn joukkuekohtaisen osallistumismaksun 
    lentopallojaoston osoittamalle tilille 

   (= 50 € /v.2012) 
                            _ _ _ 
 
SARJAN AIKANA: 
 

1. PUULAAKITYÖRYHMÄ ratkaisee pelaamista, edustusoikeutta, yms. asioita koskevat 
epäselvyydet, sekä päättää mahdollisista luovutus-, luopumis- ja sarjasta 
poissulkemistapauksista. 

 
2. LENTOPALLOJAOSTON JÄSENET (seuran pelaajat, yms.) huolehtivat heille määrätyistä 

tuomari, tms. tehtävistä ja hankkivat tarvittaessa itselleen sijaisen. (Puulaakin 
järjestäminen on talkootyötä, josta saadut varat käytetään jaoston toimintaan.) 

 
3. JOUKKUEEN YHDYSHENKILÖ/-KAPTEENI vastaa siitä, että joukkue on sääntöjen 

mukainen ja ajoissa ottelupaikalla. 
 
 
PALKITSEMINEN: 
 
 - Puulaakisarjoissa palkitaan naisten sarjan ja miesten A -sarjan mitalijoukkueet. 
 
 
VAKUUTUS:  

 - Puulaakiin osallistuvia pelaajia ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta.  
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S_Ä_Ä_N_N_Ö_T: 
 

1. SARJAT, OSALLISTUMISOIKEUS ja JOUKKUEEN KOKOONPANO 
1.1. Outokummun lentopallopuulaakiin kuuluvat seuraavat sarjat: 

   * NAISET 

   * MIEHET, A -sarja 

   * MIEHET, B -sarja 

1.2. Lentopallosääntöjen mukaisessa joukkueessa tulee olla vähintään kuusi pelaajaa. 
1.3 Pelaaja saa edustaa samana vuonna vain yhtä joukkuetta. (Poikkeuksena sääntö 1.9.) 
1.4. Joukkueessa saavat pelata henkilöt, joiden henkikirjoituskunta ko. vuoden 1. päivänä on 

Outokumpu. Vieraspaikkakuntalainen saa pelata, jos hänen työ- tai opiskelupaikkansa on 
Outokummussa. 

1.5. Puulaakijoukkueen voivat muodostaa esim. työpaikka, koulu, kylätoimikunta, kerho, yhdistys, 
yms. 

1.6. Jos yritys, tms. kohdassa 1.5. mainittu yhteisö ei saa kokoon kuutta pelaajaa, on sillä oikeus 
nimetä yksi (1) ulkopuolinen pelaaja, joka ei tietenkään saa edustaa muuta puulaakijoukkuetta. 
(Näin ollen joukkueen nimeä ei tarvitse muuttaa.) 

1.7. Jos jokin yhteisö, tms. ei säännön 1.6. avullakaan saa halutessaan kokoon joukkuetta, on 
mahdollista yhdistää kaksi tai useampi työpaikka yhdeksi joukkueeksi. (Huom. sääntö 1.8.) 
Tällöin ko. pelaajia yhdistävän ( ja muista joukkueista/pelaajista erottavan tekijän) tulisi ilmetä 
joukkueen nimestä. 

1.8. Puulaakityöryhmä päättää joukkueen osallistumiskelpoisuudesta. 
1.9. Jos puulaakiin osallistuvalla yhteisöllä, tms. on kaksi (2) tai useampia joukkueita, saa II 

-joukkueen pelaaja pelata yhden (1) pelin ykkösjoukkueessa, menettämättä oikeuttaan pelata II-
joukkueessa. Pelatessaan toisen pelin I-joukkueessa, siirtyy pelaaja I-joukkueen pelaajaksi. Jos 
joukkueet pelaavat samassa sarjassa, eivät em. pelaajavaihdot ole sallittuja.  

1.10. SARJAPELAAJARAJOITUS 
 Aikuiset (yli 17 v.) sarjapelaajat on pisteytetty sarjatasonsa mukaan seuraavasti:  

 Miesten 3-5- sarjan pelaaja, naisten 3– sarjan (lady-cup) pelaaja = 2 p. 

 Miesten 2- ja naisten 2-sarjan pelaaja, A-junioreiden SM-sarjan pelaaja = 3 p. (jne.) 

 Joukkueen kentällä olevien sarjapelaajien yhteispistemäärä saa olla korkeintaan 10 

pistettä! 
1.11. Miesten B-sarjan joukkueessa saa pelata naispelaajia. Miesten A-sarjassa sekajoukkueet ovat 

kiellettyjä. 
 

2. VAJAA JOUKKUE (Vrt. sääntö 1.2.) 
2.1. Miesten A -sarjassa joukkue saa sarjan aikana pelata vajaalla (=5 tai 4 pelaajaa) joukkueella 

kahtena pelipäivänä. Vajaa joukkue on määritelty tarkemmin kohdassa 2.2. Nousu- ja puto-

amiskarsinnoissa ei sallita vajaita joukkueita. Tuomarin tulee tehdä vajaalla pelanneesta 

joukkueesta maininta ottelupöytäkirjaan! 
2.2. Miesten B- ja NAISTEN sarjassa joukkueessa täytyy olla vähintään neljä (4) pelaajaa paikalla 

ottelun alkaessa. Muuten ottelu voidaan katsoa luovutetuksi. Viidellä pelatessa pelipaikat ovat 
edessä kolme (3) ja takana kaksi (2) pelaajaa. Neljällä pelattaessa pelipaikat ovat edessä kaksi 

(2) ja takana kaksi (2) pelaajaa. Tuomarin tulee tehdä vajaalla pelanneesta joukkueesta 

maininta ottelupöytäkirjaan! 
2.3. Jos ottelun alkaessa pelaajia on vähemmän kuin neljä (4), niin  vastustaja voi valita 

luovutusvoiton 2-0 (21-0,21-0) tai pelaamisen. 
2.4. Jos miesten B-sarjan tai naisten sarjan joukkue pelaa yli puolet otteluistaan vajaalla, sillä 
 ei ole mahdollisuutta voittaa sarjaa (ks. sääntö 1.2.), tai päästä karsintaan. 
 

3. PELAAMINEN 
3.1. Pistelaskua lukuun ottamatta sarjoissa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisiä 

lentopallopelin sääntöjä. 

3.2. Ottelut pelataan kahden voittoerän peleinä 21 pisteeseen asti, mutta vähintään kahden pisteen 

erolla. Mahdollisesti tarvittava kolmas erä pelataan seitsemään (7) pisteeseen vähintään 
kahden pisteen erolla. 
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3.3. TUOMITSEMISLINJA on lentopalloliiton määrittämä III-tulkintalinja. 
 
3.4. Keskirajan ylittäminen jalkaterällä on virhe. Rajalle saa siis astua, mutta rajaa ei saa jalkaterällä 

ylittää.  
3.5. Vastapuolen kentän koskettaminen millä tahansa muulla kehon osalla jalkaterän yläpuolella on 

sallittua kunhan se ei häiritse vastapuolen pelaamista. 
 

4. OTTELUN SIIRTÄMINEN 
     Järjestäjät voivat pakottavissa tapauksissa siirtää otteluita, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta 

haittaa tai etua jollekin osapuolelle. Jos joukkue anoo (perustellusti) ottelusiirtoa, on tästä 
ilmoitettava järjestäjille hyvissä ajoin (= väh. 1 viikko). 

 
 

5. LUOVUTTAMINEN, SARJASTA LUOPUMINEN ja JOUKKUEEN POISSULKEMINEN 
5.1. Jos joukkue luopuu sarjasta, on yhdyshenkilön viipymättä ilmoitettava tästä järjestäjille. 
5.2. Sääntöjä rikkonutta joukkuetta voidaan rankaista esim. määräämällä ottelu luovutetuksi, tai 

sulkemalla joukkue pois sarjasta.  
5.3 Jos joukkue mitään ilmoittamatta jää saapumatta ottelupaikalle, tai on muuten selvästi sääntöjen 

vastainen, on ottelun tuomarilla oikeus tuomita ottelu luovutetuksi ja vastustaja merkitään 
voittajaksi tuloksella 2 - 0 (21-0,21-0). 

 
 

6. TUOMARIT 
6.1. Lentopallojaostoon kuuluvat jäsenet (esim. junioripelaajat) tuomitsevat talkootyönä 

puulaakisarjan ottelut. Kaikkiin otteluihin ei riitä erotuomarikortin suorittaneita tuomareita, mutta 
jokainen tuomariksi määrätty suorittakoon tehtävänsä tunnollisesti ja puolueettomasti. 

 
     Puulaakiin osallistuvat pelaajat: Rohkaiskaa rehdillä käytöksellänne tuomaria tehtävässään. 
 
6.2. Ottelun tuomarilla on oikeus rangaista pelaajaa tai joukkuetta käytös- tms. rikkeistä 

kansainvälisten lentopallopelin sääntöjen mukaisesti antamalla varoituksia, tai jopa poistamalla 
epäurheilullisesti käyttäytyvä pelaaja (tai katsoja) ottelusta. 

 
 

7.  MESTARUUS-, NOUSU- ja PUTOAMISKYSYMYKSET 
7.1 Mikäli joukkueet päätyvät sarjassaan tasapisteisiin, ratkaisee sijoituksen ensin erien erotus ja 

sitten eräpisteiden erotus. Jos joukkueiden välille ei vielä tämän jälkeenkään saada eroa, 
ratkaisee järjestyksen joukkueiden keskinäiset ottelut em. vertailutavalla. 

7.2. Miesten A-sarjaan saavat osallistua edellisellä kaudella  A-sarjapaikkansa varmistaneet/ 
hankkineet joukkueet. 

7.3 Sarjajärjestelmistä päätetään, kun ilmoittautuneiden joukkueiden määrä on tiedossa.   
      

 
              Outokummun Partio ry 
              LENTOPALLOJAOSTO 


