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1.

SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

Lentopallon Mestaruusliigassa ja varsinaisissa Liigakarsinnoissa noudatetaan Kansainvälisen Lentopalloliiton virallisia
pelisääntöjä sekä Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden
Mestaruusliigan erityisten sarjamääräysten kanssa.
2.

OSALLISTUMISOIKEUS MESTARUUSLIIGAAN JA LIIGAKARSINTAAN SEKÄ LIIGAKARSINTAMAKSU

2.1 Liigajoukkueiden osallistumisoikeus Mestaruusliigaan
Mestaruusliigaan on osallistumisoikeus sekä miesten että naisten sarjassa niillä joukkueilla, jotka ovat edelliskauden
sarjamääräysten mukaisesti oikeutettuja pelaamalla saavutettuun sarjapaikkaan sekä liigahallituksen erikseen hyväksymillä
joukkueilla.
Mikäli joukkue ei käytä oikeuttaan osallistua Mestaruusliigaan tai se suljetaan sarjasta, on liigahallituksella mahdollisuus
täyttää paikka parhaaksi katsomallaan tavalla tai jättää paikka täyttämättä.
Joukkueiden on täytettävä liigahallituksen hyväksymät liigalisenssisopimuksen mukaiset liigakelpoisuusehdot.
Liigahallituksella on oikeus sulkea joukkue Mestaruusliigasta, mikäli joukkue ei täytä liigakelpoisuusehtoja.
2.2. 1-sarjajoukkueiden osallistumisoikeus liigakarsintaan
1-sarjajoukkueiden osallistumisoikeus liigakarsintaan määräytyy Lentopalloliiton sarjamääräysten mukaisesti sekä näiden
sääntöjen liitteen nro 5. mukaisesti.
3.

PISTELASKU, SARJAJÄRJESTELMÄT JA SARJAKOHTAISET MÄÄRÄYKSET

Mestaruusliigassa 3-0 ja 3-1 voitosta voittaja saa 3 pistettä ja hävinnyt 0 pistettä. 3-2 voitosta voittaja saa 2 pistettä ja
hävinnyt yhden pisteen. Sarjataulukon sijoitukset määräytyvät Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 8 §:n mukaisesti, eli
edellisvuodesta poiketen Mestaruusliigassa paremmuuden määrittelee jälleen ensimmäiseksi joukkueen saavuttamat pisteet
ja tasapistetilanteessa joukkueen saavuttamien voittojen määrä.
Kaikissa liigaotteluissa pidetään YKSI tekninen aikalisä johtavan joukkueen saavuttaessa 14 pistettä (ei viidennessä erässä).
Sarjajärjestelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 ja liigakarsintaan liittyvät erityisohjeet on esitetty liitteessä 5.
3.1. Miesten liiga
Miesten liigassa pelataan yhdentoista joukkueen kolminkertainen runkosarja (30 ottelua). Runkosarjassa sijoille 1-8
päätyneet joukkueet pelaavat puolivälierät (3-5 ottelua) pääsystä välieriin, Puolivälierien voittajat pelaavat välierät (4-7
ottelua), välierien häviäjät pronssiottelut (2-3 ottelua) ja välierien voittajat finaalit (4-7 ottelua).
Runkosarjan kolmannella kierroksella noudatetaan periaatetta, jossa vuorovuosin otteluparit pelaavat 3. kierroksen ottelut
koti- ja vieraskentällä, kauden 2017 – 2018 osalta pelataan 3. kierros käänteisesti verrattuna kauteen 2016 – 2017.
Runkosarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet ja sen myötä puolivälieriin kotiedun saavuttaneet joukkueet saavat
puolivälierävastustajansa normaalisti sarjataulukon perusteella siten, että otteluparit ovat 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
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3.2. Miesten liigakarsinta
Liigakarsinta pelataan kahdessa vaiheessa:
Vaihe 1. Runkosarjassa sijalle 10. ja 11. päätyneet joukkueet pelaavat pudotuspelit (3 - 5 ottelua) 1-sarjan loppuotteluihin
selvinneiden joukkueiden kanssa. Otteluparit ovat L10 -1s/2 ja 1s/1-L11. Kotiedun saavat liigan 10. ja 1-sarjan 1.
Vaihe 2. Vaiheen 1. voittajat pelaavat pudotuspelit (3-5) ottelua siten, että kotietu määräytyy jatkoon päässeiden osalta
seuraavassa järjestyksessä: Liigan 10 – 1-sarjan finaalin voittaja – Liigan 11 – 1-sarjan finaalin hävinnyt
Liigakarsintavaiheen 2 voittaja saa oikeuden anoa liigapaikkaa kaudelle 2017 – 2018 (= 10 miesten joukkuetta 2018-2019
Mestaruusliigassa)
Anomismenettelystä ja -aikataulusta liigahallitus antaa erillisohjeet 20.4.2018 mennessä.
3.3. Naisten liiga
Naisten liigassa pelataan yhdeksän joukkueen kolminkertainen runkosarja (24 ottelua).
Runkosarjan kolmannella kierroksella noudatetaan periaatetta, jossa vuorovuosin otteluparit pelaavat 3. kierroksen ottelut
koti- ja vieraskentällä, kauden 2017 – 2018 osalta pelataan 3. kierros käänteisesti verrattuna kauteen 2016 – 2017.
Runkosarjassa sijoille 1 - 8 päätyneet joukkueet selviytyvät puolivälieriin (3-5 ottelua). Puolivälierien voittajat pelaavat
välierät (3-5 ottelua), välierien häviäjät pronssiottelut (2-3 ottelua) ja voittajat finaalit (3-5 ottelua).
Runkosarjassa sijoille 1-4 sijoittuneet ja sen myötä puolivälieriin kotiedun saavuttaneet joukkueet saavat
puolivälierävastustajansa normaalisti sarjataulukon perusteella siten, että otteluparit ovat 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
3.4. Naisten liigakarsinta
Runkosarjassa sijalle 9. päätynyt liigajoukkue pelaa pudotuspelit (3 - 5 ottelua) 1-sarjan loppuotteluin voittajan kanssa.
Kotiedun saa 1-sarjan voittaja.
Liigakarsinnan pudotuspeliparin voittaja saa oikeuden anoa liigapaikkaa kaudelle 2018 - 2019. Anomismenettelystä ja aikataulusta liigahallitus antaa erillisohjeet 20.4.8mennessä.
4.

PELIASUT JA PELIPALLO

4.1. Peliasujen numerointi ja pelaajan nimi
Peliasujen numerointi on vapaa edellyttäen, että pöytäkirjaan merkityt numerot ovat kokonaislukuja. Numero ei saa
vaikeuttaa erotuomareiden työskentelyä. Mikäli käytetään numeroita, jotka poikkeavat luvuista 1 – 22, on joukkueen itse
toimitettava pelipaikalle käytettävä pelaajavaihtonumerokilpi. Kansainvälisissä otteluissa on noudatettava kansainvälisiä
sääntöjä peliasujen numeroinnista.
Pelinumeron koon on oltava selässä 15 - 20 cm korkea ja rinnassa vastaavasti 10 - 15 cm korkea. Pelihousujen numerointia
suositellaan pelihousujen lahkeeseen (4 - 6 cm korkea numero).
Pelipaitaan tai naisten pelihousuihin on lisäksi varattava Mestaruusliigan yhteismarkkinoinnin pelinsäännöissä määritelty
mainos / LML -logopaikka Mestaruusliigan käyttöön.
Peliasujen selässä, välittömästi kauluksen alapuolella on esiinnyttävä pelaajan nimi, suosituksena 6 cm korkeus. Myös
joukkueen 1. liberon (normaalisti pelaava libero) peliasussa tulee olla pelaajan nimi selässä.
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4.2. Pelipallot ja kolmen pallon järjestelmä
Mestaruusliigaotteluissa käytetään kolmen pallon järjestelmää. Suomen/Liiga Cupin otteluissa noudatetaan ylemmän
sarjatason joukkueen sarjamääräyksiä eri sarjatason joukkueiden kohdatessa.
Mestaruusliigassa käytetään yhtä nimettyä pallomerkkiä/mallia kaudella 2017 – 2018 liigan tekemän sopimuksen mukaisesti.

4.3. Peliasujen väri
Mestaruusliigajoukkueilla tulee olla vaaleasävyinen kotipelipaita ja tummasävyinen vieraspelipaita.
4.4. Liberon peliasu
Libero-pelaajilla tulee olla peliasu (sekä ottelujärjestäjällä erillinen liivi uudelleen nimettävää Liberoa varten), jossa ainakin
paidan tulee olla vastakkaisvärinen joukkueen muiden pelaajien paidan kanssa.
Liberon peliasu voi olla erimallinen (ja sen numerointia suositellaan, pöytäkirjaan liberolle tulee aina merkitä pelinumero)
kuin joukkueen muiden pelaajien peliasu ja siihen on varattava Mestaruusliigan yhteismarkkinoinnin pelinsäännöissä
määritellyt mainospaikat Mestaruusliigan käyttöön.
5.

OTTELUPAIKKA

Mestaruusliigaotteluissa pelialueen on oltava suorakaiteen muotoinen ja vapaa-alueen päädyissä tasan 6,5 metriä ja sivuilla
vähintään 3 metriä ja enintään 5 metriä. Korkeuden tulee olla vähintään 8 metriä. Mikäli katsomotilojen kapasiteetin
lisäämiseen on ilmeinen tarve, voi liigahallitus anomuksesta myöntää kausikohtaisen luvan supistaa vapaa-aluetta kentän
päädyissä harkintansa mukaan, rajoittamatta kuitenkaan hyppyaloituksen suorittamista.
Vapaa-alueiden mittoihin (päädyn vapaa-alue / vapaa korkeus) hakemuksesta myönnetyt poikkeusluvat eivät ole voimassa
finaaliotteluissa.
Naisten liigassa on kaudesta 2015 – 2015 lähtien kotijoukkueen osoitettava erillinen pukuhuonetila vierasjoukkueen
valmennustiimin käyttöön.
Pelialue on rajattava päätuomarin puoleiselta sivulta ja päädyistä lähtien yhtenäisellä tasavärisellä (valkoinen) 100 cm
korkealla mainostaustaseinämällä, johon mainoslevyt on asennettava. Mainoslevyjen koko voi olla joko 80 tai 100 cm korkea
ja joko 150/ 170 tai 300/340 cm leveä, muita kokoja ei sallita. Jokaisen mainoslevyn korkeuden on oltava sama. Mikäli
mainoslevyt ovat 80 cm korkeita, voi taustalevyn tyhjäksi jäävää yläosaa hyödyntää 20 cm osalta, mutta yhtenäisenä ja
kaikkien levyjen osalta. Perusratkaisu on tarkka kopio liigan tv-otteluissa ja Liiton Maailmanliigassa tms. käyttämistä.
Runkosarjassa katsomokapasiteetin tulee olla miesten liigassa vähintään 600 paikkaa (500 istumapaikkaa) ja naisten liigassa
500 paikkaa (400 istumapaikkaa).
Finaalipeleissä tulee katsomokapasiteetin olla miesten osalta vähintään 1.500 kiinteää istumapaikkaa ja naisten osalta 1000
kiinteää istumapaikkaa, mieluiten areenamuodossa (= pääkatsomot molemmilla pitkillä sivuilla).
Mestaruusliiga edellyttää pelikentän rajojen korostamista vähintään 0,5m leveällä selvästi kentän normaalista väristä
poikkeavalla teipillä tai maalauksella, mikäli seuralle on myönnetty poikkeuslupa olla käyttämättä yhtenäistä pelialustaa.
Mestaruusliiga edellyttää kansainvälisissä otteluissa pakollisen valmentajien liikkumisrajan merkittäväksi pelikenttään
kaudeksi 2017 – 2018. Yhtenäisen pelialustan käyttö (taraflex tai vastaava) on tullut pakolliseksi liigassa kaudelle 2013 –
2014.
Seura voi anoa poikkeuslupaa vapautuakseen yhtenäisen pelialustan käyttöpakosta 5.9.2017 mennessä. Tällöin liigahallitus
voi määrätä ko. seuralle tv-otteluihin liittyvän maksuosuuden (500 - 1.000€ tv-ottelu) kattamaan alustan
kuljetuskustannuksia.
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6.

PELIKENTÄN KUIVAAMINEN

Miesten ja naisten Mestaruusliigassa pelikentän kuivaaminen tulee olla järjestetty. Pelikenttää ei enää tarvitse kuivata
aikalisien ja erätaukojen aikana. Pelikatkojen aikana ja peliä viivyttämättä, pelaajat saavat itse kuivata lattiaa heillä pelissä
mukana olevilla lattiankuivausliinoilla.
Kaikissa liigaotteluissa tulee käyttää vähintään kahta tehtävästä hyvin suoriutuvaa lattiankuivaamispyyhkeellä varustettuja
lattiankuivaajaa (ns. quick mopperit).
7.

MAKSUTON SISÄÄNPÄÄSY / LIPPUJEN ENNAKKOMYYNNIN JÄRJESTÄMINEN

Kaikkiin lentopallon Mestaruusliigan runkosarjan otteluihin käy Lentopalloliiton sarjamääräyksissä mainitut vapaakortit sekä
erotuomarikortit, Lentopallovalmentajien vapaakortti, lentopalloliiton henkilökuntakortti ja liigan yhteistyökumppanikortti/erillisliput (voimassa toistaiseksi).
Mestaruusliigan pudotuspeleihin ja finaaleihin käy ainoastaan liiton yleispääsykortti, liigan yhteistyökumppanikortti /
erillisliput, lentopalloliiton henkilökuntakortti ja erotuomarikortit (voimassa toistaiseksi).
Jokaisen Mestaruusliigaseuran tulee järjestää otteluihinsa nettipohjainen lippujen ennakkomyynti. Jokaiseen otteluun on
lisäksi varattava nettimyyntiin vähintään 30 - 50 numeroitua istumapaikkaa. Mestaruusliiga varaa oikeuden palvelun
tekniseen järjestämiseen seuroille valitsemansa toimijan kanssa, mikäli seuralla ei jo ennestään ole sitovaa sopimusta
vastaavan palvelun järjestämisestä.
Mestaruusliigan runkosarjaan ja pudotuspeleihin on kotijoukkueen varattava yhtenäinen varsinaisesta katsomosta erotettu
osa vierasjoukkueen kannattajille (enintään 50 paikkaa), välierissä ja pronssiotteluissa vähintään 50 paikkaa ja finaaleissa
vähintään 150 paikkaa.
Runkosarjassa tarvittava paikkamäärä on ilmoitettava viimeistään 3 tuntia ennen ottelua ja välierissä ja mitaliotteluissa
vierasjoukkueen on ilmoitettava sitovasti viimeistään 2 vrk ennen ottelua, kuinka monta paikkaa se tulee käyttämään.
Lippujen lunastamisessa (ei hinnoittelussa) noudatetaan aikaisemmin voimassa ollutta fanilippukäytäntöä, jossa liput tulee
lunastaa yhtenä eränä matkanjohtajan toimesta.
8.

EROTUOMARIT JA RAJANVALVOJAT

8.1. Nimeämisperusteet
ETR määrittelee ja nimeää miesten ja naisten Mestaruusliigassa käytettävät tuomarit. ETR esittää liigalle yhteenvedon
liigatuomareiden kotipaikkakunnista ja nimeämisperusteistaan ennen sarjakauden alkua.
Mestaruusliiga antaa ohjeistuksen ETR:lle haluamastaan ottelutapahtuman elävöittämiseen liittyvistä ”(tuuletus)tulkinnasta”.
Liiga edellyttää, että ”lähituomareiden” käyttöä pidetään pääsääntönä runkosarjassa. Liigan kilpailuvastaava vahvistaa
nimeämiset sarjavaiheittain etukäteen.
Miesten ja naisten pudotuspeleihin nimetään kaudella parhaiten menestyneet tuomarit päätarkkailijoiden ja
liigavalmentajien palautteen perusteella.
Kaikissa otteluissa käytetään kahta rajatuomaria lukuun ottamatta Finaaliotteluita, joissa rajatuomareita on neljä (voimassa
toistaiseksi).
8.2. Palkkiot ja kulukorvaukset
Kauden 2017 - 2018 erotuomarikorvaukset on esitetty Liitteessä 2. (päivitetään kun uusi erotuomarisopimus on tehty).
Erotuomaripalkkiot maksetaan liigan maksatusjärjestelmän kautta Mestaruusliigassa, liigakarsinnassa, sekä Euroopan ja
Liiga/Suomen Cupissa silloin, kun ainakin toinen joukkueista on Mestaruusliigajoukkue.
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Mestaruusliiga laskuttaa ennakkona ETUKÄTEEN runkosarjan (5 erää) ja eri pudotuspelivaiheiden arvioidut erotuomarikulut
liigaseuroilta, samoin kuin maksatusjärjestelmän hallinnointimaksun runkosarjalaskujen yhteydessä.
Erotuomaripalkkiot tasataan miesten ja naisten runkosarjassa kaikkien joukkueiden kesken ja vastaavasti pudotuspeleissä ja
liigakarsinnoissa niihin osallistuvien joukkueiden kesken, huomioiden kuitenkin liigafinaaleiden rajatuomarimäärän vaikutus.
Muiden kilpailujen erotuomarikulut laskutetaan kultakin seuralta toteutuneiden kulujen mukaisesti.
9.

VALMENTAJAVELVOITE

Mestaruusliigassa valmentajan on oltava valmentajakoulutuksen saanut henkilö Lentopalloliiton sarjamääräysten ja
kilpailusääntöjen mukaisesti.
10. TULOSTIEDOTUS, OTTELUENNAKOT JA RAPORTIT, LEHDISTÖTILAISUUS
10.1. Tulostiedotus
Mestaruusliiga (Liiton tiedotuspäällikkö tai liigan tiedotusvastaava) toimittaa liigaseuroille erikseen tarkemmat ohjeet ennen
sarjakauden alkua.
Tulospalvelu
TEKSTI-TV

0400 60 30 69
(09) 148 045 97 tai (09) 148 045 99

10.2. Otteluennakot ja otteluraportit
Liigaseurojen on julkaistava ottelua edeltävänä päivänä omilla nettisivuillaan otteluennakko, joka on lähetettävä myös seuran
tiedotussuunnitelman mukaisella jakelulla tiedotusvälineille ja liigan tiedotuksesta vastaavalle taholle.
Vastaavasti lyhyt otteluraportti on julkaistava ottelun jälkeen ja toimitettava vastaavasti tiedotusvälineille.
10.3. Lehdistötilaisuus
Jokaisen Mestaruusliigaottelun jälkeen tulee kotijoukkueen järjestää lehdistötilaisuus, jonne kummankin joukkueen on
toimitettava tilastointikoosteita jaettavaksi kaikille tilaisuuteen osallistuville tiedotusvälineiden edustajille.
Tilaisuuteen on velvollisuus osallistua molempien joukkueiden valmentajien ja ottelun tuomareiden vain erikseen
kotijoukkueen edustajan kutsusta.
11. OTTELUPROTOKOLLA MESTARUUSLIIGAOTTELUIHIN JA ERÄTAUKOJEN PITUUDET
11.1. Otteluhallin ”valmistuminen”
Liigaotteluissa ottelupaikan pitää olla kunnossa 1 tuntia ennen ottelun alkua.
11.2. Otteluprotokolla ennen ottelua
Järjestäytymisohjeet Mestaruusliigaotteluihin on esitetty erillisessä liitteessä. Liite 3.
Mikäli kotijoukkue haluaa suorittaa pelaajaesittelyn toisin kuin liitteessä on kuvattu, on siitä ilmoitettava vierasjoukkueelle ja
ottelun tuomaristolle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään puoli tuntia ennen ottelun alkua. Epäselvissä tapauksissa
päätösvalta on ottelun päätuomarilla.
Mestaruusliigassa kotijoukkueella on oikeus päättää ”oma” kenttäpuolensa, jolla se aloittaa ottelun 1. ja 3. ja mahdollisen 5.
erän. Viidennessä erässä ei vaihdeta kenttäpuolta eikä suoriteta uutta aloittavan joukkueen arvontaa.
11.3. Otteluprotokolla ottelun jälkeen
Joukkueet siirtyvät kokonaisuudessaan päätyrajoille. Palkitsemisten jälkeen päätuomari antaa joukkueille luvan siirtyä
verkolle kättelemään vastustajansa ja joukkueet siirtyvät tämän jälkeen vaihtopenkeilleen.
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11.4. Erätaukojen pituus
Kaudella 2017 - 2018 normaalin erätauon pituus on 3 minuuttia ja toisen ja kolmannen välisen erätauon pituus on 15
minuuttia (8 min + 7 minuutin lämmittelyaika). Pelaajat saavat palata kentälle vasta, kun 2. erätauon lämmittelyaika alkaa.
Kaudelle 2017 – 2018 liigaseuroille varataan mahdollisuus pidentää 2. ja 3. erän välinen tauko 18 minuuttiin. Perustellulla
hakemuksella lyhyet erätauot voi liigahallitus seuran esityksestä pidentää poikkeuksellisesti 6 minuuttiin.
Jos seura käyttää normaalia erätaukoja pidempiä taukoja (3/15 min), sen tulee ilmoittaa siitä ennen sarjakauden alkua liigan
kautta vastustajilleen. Seura voi kauden aikana palata vanhaan käytäntöön loppukaudeksi ilmoittamalla vastaavalla tavalla.
12. JOUKKUEEN PELAAJAT, MESTARUUSLIIGAN SEURASIIRTOKÄYTÄNTÖ JA ULKOMAALAISTULKINTA
12.1. Pelaajaringin koko ja pelaajien merkitseminen ottelupöytäkirjaan
Mestaruusliigajoukkueella tulee olla riittävä (vähintään 12 pelaajaa) pelaajamateriaali joko farmisopimuksen kautta tai
erilaisilla kaksoisedustussopimuksilla. Näissä sopimuksissa tulee etuoikeus pelaajan peluuttamiseen olla
Mestaruusliigajoukkueella.
Mikäli pelaajarinki kauden kuluessa tulee vajaaksi, tulee joukkueen ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen saattamiseksi entiselleen.
Kaikissa liigaotteluissa joukkueen on merkittävä vähintään 10 pelikelpoista pelaajaa ottelupöytäkirjaan.
Mikäli pöytäkirjaan on merkitty vähemmän kuin 10 pelaajaa, tulee seuran antaa tilanteesta selvitys Liigan kilpailuvastaavalle
ja esittää toimenpiteet ja aikataulu, jolla tilanne korjaantuu.
12.2. Mestaruusliigan seurasiirtokäytäntö
Koti- ja ulkomaalaispelaajien hankkiminen Mestaruusliigaan on mahdollista Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 22c §:n ja 16
§:n mukaisesti 31.1.2018 saakka.
Mestaruusliigan sisäiset siirrot käsitellään Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 23 §:n mukaisesti poikkeuksena Mestaruusliigan
pelaajalaina, ”Liigalaina”, jossa vastaanottavana osapuolena on liigaseura ja luovuttavana osapuolena alemman sarjatason
seura, jolloin pelaajalaina voidaan hyväksyä runkosarjan päättymiseen saakka (huomioiden myös liitteen 4 kirjaus ulkomailta
palaavaa pelaajaa koskien).
Farmijoukkuesopimuksen piirissä olevalle pelaajalle ei voida vahvistaa pelaajalainaa kauden aikana. Pelaaja on
farmisopimuksen piirissä siitä lähtien, kun hän tekee ensimmäisen farmisopimukseen perustuvan siirron emo- ja
farmijoukkueen välillä kauden aikana.
Ennen sarjakauden alkua tai sarjakauden kuluessa toiseen seuraan pelaajalainalla siirtyvää tai emoseuraan kesken kauden
pelaajalainan päättymisen vuoksi palaavaa pelaajaa ei myöskään voida sisällyttää farmisopimuksen piiriin.
Lentopalloliiton valmennuskeskusjoukkueen pelaajien siirtyminen toisiin joukkueisiin on mahdollista ko. joukkueen kauden
aikana ja kauden päättymisen jälkeen kilpailusääntöjen siirtoaikojen niitä rajoittamatta Lentopalloliiton sarjamääräyksissä
erikseen määritellyllä perusteilla ja menettelytavoilla.
Yhteenveto Mestaruusliigassa noudatettavista seurasiirtokäytännöistä ja ulkomaalaispelaajatulkinnasta on esitetty liitteessä
4.
12.3. Liberopelaaja
Joukkueilla on oikeus nimetä pelaajalistan (12 pelaajaa) joukosta enintään kaksi (2) liberopelaajaa
Molemmat liberopelaajat on merkittävä pöytäkirjaan ennen ottelun alkua erilliselle niitä varten varatuille riveille.
Mikäli joukkue käyttää kahta liberoa, voidaan heitä käyttää ottelukohtaisesti joko vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti. Joukkue
ilmoittaa ottelussa käyttämänsä tavan arvonnan yhteydessä ottelun tuomaristolle ja kirjurille merkittäväksi pöytäkirjaan.
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Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Ennen kunkin erän alkua joukkueen valmentaja nimeää
pelaavan liberopelaajan. Jos joukkueella on toinen
liberopelaaja, voi hän toimia erässä normaalina
kenttäpelaajana.

Joukkue voi käyttää vapaasti nimeämiään liberopelaajia
CEV:n liberosäännön mukaisesti, jossa liberokorvauksella
voidaan korvata joko takakenttäpelaaja tai kentällä oleva
libero. Kahden liberokorvauksen välissä tulee olla yksi
pelattu pallo. (HUOM! Vain yksi libero voi olla kerrallaan
kentällä)

Vaihtoehdon 2 tapauksessa libero(t) nimetään aina ottelukohtaisesti.
Liberopelaaja ei voi olla joukkueen kapteeni eikä pelikapteeni samanaikaisesti toimiessaan liberona.
12.4. Liberon uudelleennimeäminen
Vaihtoehdon 1. mukaisesti pelattaessa valmentajalla ei ole oikeutta vaihtaa erän aloittavaa liberopelaajaa erän aikana.
Eräkohtaisesti nimetyn liberopelaajan tullessa kyvyttömäksi jatkamaan peliä hänet on korvattava ko. erässä pöytäkirjaan
merkityllä toisella liberopelaajalla, mikäli tämä ei ole kentällä pelaavassa kokoonpanossa uudelleennimeämisen hetkellä. Jos
toisen liberopelaajan vaihto-oikeus on käytetty, tulee erä pelata loppuun ilman liberoa.
Vaihtoehtoa 2. käytettäessä tapauksissa liberon uudelleennimeäminen suoritetaan lentopallon virallisten pelinsääntöjen
mukaisesti. Tämä uudelleennimeäminen tulee merkitä pöytäkirjan huomautussarakkeeseen (ja liberopöytäkirjaan – ei
käytössä Mestaruusliigassa).
Liberon tullessa kyvyttömäksi jatkamaan peliä uudelleennimeämisen kohteena oleva libero ei voi enää palata peliin ko.
ottelun aikana.
13. LUETTELOINTI
Mestaruusliigapelaajien luetteloinnissa noudatetaan Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 31 § sekä Lentopalloliiton
sarjamääräyksiä 10.3. §.
Mestaruusliiga toimittaa joukkueille täytettäväksi erityisen, vain liigaotteluissa käytettävän joukkueluettelointilomakkeen,
joka liiton hyväksymismerkinnällä korvaa yksittäiset pelaajakortit tai maksukuitit. Liiga antaa tarkemmat ohjeet
menettelytavoista kyseissä lomakkeessa.
Mestaruusliiga tarkistaa seuran joukkueluettelointilomakkeella ilmoittamien pelaajien edustuskelpoisuuden ennen
lomakkeen palauttamista seuralle. Mestaruusliigajoukkue/-seura on vastuussa joukkueluettelointilomakkeessa
ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisyyksistä ja/tai huolimattomuuksista lomakkeen täyttämisessä voidaan
määrätä sakkorangaistus.
14. TELEVISIOINTI ja muu liikkuva kuva
Mestaruusliigan tv-oikeudet (kaikki liikkuvaan kuvaan liittyvä oikeudet) ovat lähtökohtaisesti Mestaruusliigalla, ellei Liigan ja
Liiton välillä muuta sovita ja Suomen Cupin ja muiden kuin liigaotteluiden oikeudet Lentopalloliitolla. Liiga ja Liitto päättävät
tapauskohtaisesti liigaseurasopimuksen ja mahdollisen liiton ja liigan välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, kenelle
oikeuksista maksettavat korvaukset suoritetaan.
Euroopan Cup-otteluiden tv-oikeudet ovat CEVillä (Sportsman), joiden kanssa Lentopalloliitolla on (seurojen puolesta)
ensineuvotteluoikeus/-velvollisuus.
Mestaruusliigan solmimista pallonpysäytyslevy- ja kentänpintamainoksien myyntioikeuksista saadut korvaukset maksetaan
Mestaruusliigalle, joka päättää tapauskohtaisesti, kenelle myyntioikeuksista maksettavat korvaukset suoritetaan. Mikäli
saadut korvaukset liittyvät laajempiin, koko Lentopalloliittoa koskeviin sopimuksiin, päättää tulojen jakamisesta Liigan ja
Liiton neuvottelukunta tai myy yhteisesti sovittava elin.
Lentopallon Mestaruusliigan ja liigakarsinnan sarjamääräykset 2017-2018
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15. ULKOMAALAISPELAAJIEN LUKUMÄÄRÄ
Lentopallon Mestaruusliigassa voi pelata rajoittamaton määrä ulkomaiseksi katsottavia pelaajia kaudella 2017 – 2018.
16. OTTELUTILASTOINTI JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET HALLISSA – SÄHKÖINEN PÖYTÄKIRJA
Liigajoukkueiden on tilastoitava kaikissa kauden kotiotteluissaan oman ja vierasjoukkueen ottelutapahtumat Mestaruusliigan
tilastoinnista antamien ohjeiden mukaisesti. Liigaseuroilla tulee olla nimetty henkilö, joka vastaa joukkueen tilastoinnista.
Ottelun päätyttyä on tilastovastaavan toimitettava lehdistötilaisuuteen riittävä määrä yhteenvetolomakkeita.
Tilastoinnista Mestaruusliiga antaa tarkemmat ohjeet ennen kauden alkua.
Tilastoinnin laiminlyömisestä rangaistaan Lentopalloliiton sarjamääräysten 14. kohdan ja liigaseurasopimuksen mukaisesti.
Jokaiseen liigan otteluhalliin tulee hankkia vähintään kahden megabitin ulospäin suuntautuvan liikennenopeuden
mahdollistava laajakaistayhteys siten, että siihen voidaan kytkeä molemmat tilastokoneet ja kirjurinpöydällä oleva tietokone
sähköisen pöytäkirjan toteutuessa ja mahdollistaa joustava liigan tuottaman uutisvälähdystuotannon materiaalin siirto
eteenpäin.
Kaudella 2017 – 2018 käytetään sähköistä pöytäkirjaa osana DataProjectin tarjoamaa ja monessa CEVin jäsenmaassa
käytössä olevaa ”Competitions Manager”- järjestelmää.
17. VIDEOINTI JA VIERASJOUKKUEEN HARJOITTELUAJAT

17.1. Videointi ja ”videopankki”
Kotijoukkue on velvollinen videoimaan kotiottelunsa ja velvollinen lataamaan otteluvideo liigan ylläpitämään
”videopankkiin”, josta ottelutallenteen voidaan ladata kauden ajan liigan myöntämillä tunnuksilla joukkueiden käyttöön
(erillisen ohjeistuksen mukaisesti). Videoinnin laiminlyömisestä tai tunnusten luovuttamisesta eteenpäin rangaistaan
Lentopalloliiton sarjamääräysten 14. kohdan tai liigalisenssisopimuksen mukaisesti.
17.2 Vierasjoukkueen harjoitusajat
Kotijoukkueen tulee taata vierasjoukkueelle vastaavat harjoitusmahdollisuudet (min 60 minuuttia) kuin sillä itselläänkin on
otteluaamuisin kotipaikkakunnallaan siten, että kaikki harjoituksissa tarvittavat välineet ovat valmiina käytettäväksi (verkko
asennettuna, vähintään 20 palloa ja pallokorit käytössä). Vaikka kotijoukkue ei harjoittele, on vierasjoukkueelle aina taattava
harjoitusmahdollisuus, ensisijaisesti otteluhallissa.
Kotijoukkue harjoittelee ensin ja vierasjoukkue heti tämän jälkeen siten, että vierasjoukkueen harjoituksen on päätyttävä
viimeistään 5 tuntia ennen ottelun alkamisaikaa.
18. EROTUOMARIARVOSTELU

Liigajoukkueiden valmentajat ovat velvollisia täyttämään joukkueen otteluista erotuomariarvostelut vähintään 1-2 kertaa
kuukaudessa ja mieluiten jokaisen ottelun jälkeen Mestaruusliigan ylläpitämään nettipohjaiseen arvostelulomakkeeseen.
Mestaruusliiga toimittaa yhteenvedot vähintään 4 kertaa kauden aikana erotuomariarvosteluista ETJ:n ja liigaseurojen
käyttöön. Arvosteluja käytetään erotuomareiden pudotuspelinimeämisien perusteena.
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19. SÄÄNTÖTULKINNAT, RANGAISTUKSET, VASTALAUSEET JA EUROOPAN CUP
19.1. Sääntöihin ja sääntötulkintoihin liittyvä päätöksenteko
Liiton kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä sekä näitä sääntöjä koskevat tulkintaerimielisyydet sekä tehdyt vastalauseet ratkaisee
Liiton sääntöryhmä.
Seurojen väliset erimielisyydet ottelusiirroista ja ottelun alkamisajoista ratkaisee Liigan kilpailuvastaava.
Vastalauseasioiden käsittelyssä noudatetaan seuraavaa käytäntöä siten, että on mahdollista:
a)
b)
c)

ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä myös lajin kokonaisedun kannalta olennaiset tekijät
uusia ottelu todennetun olennaisen sääntövirheen sattumisvaiheesta lähtien
yksinkertaistaa Liigan osalta päätöksentekojärjestelmä siten, että päätöksenteko nopeutuu ja yksinkertaistuu.

Kohdan c osalta liigan kilpailuvastaavalla on oikeus/velvollisuus antaa soveltamisohjeita ottelun aikana tai välittömästi sen jälkeen
tapahtuneiden epäselvyyksien ratkaisemiseksi.
Mestaruusliigahallituksen (ja Mestaruusliigan työvaliokunnan) ja Liiton sääntöryhmän antamista päätöksistä on mahdollista valittaa
urheilun oikeusturvalautakuntaan.
Mestaruusliiga pyrkii osaltaan mahdollistamaan Euroopan Cupeihin osallistumisoikeuden omaavien seurojen osallistumisen
kyseisiin kilpailuihin joustavilla taloudellisilla avustusjärjestelmillä ja otteluohjelman rytmityksillä.
19.2. Liigan tekemät täydennykset liiton kilpailusääntöihin ja lentopallopelin sääntöihin
1.

Liiga päättää liigassa käytettävien pelaajasopimusten ja talousliitteiden sisällöistä (28§).

2.

Mestaruusliiga päättää keskirajan ylityssäännöstä oman käytäntönsä mukaisesti seuraavasti:
Vastustajan kentän koskeminen jalalla (jalkaterällä) on sallittua, edellyttäen että jokin osa keskirajan ylittävästä jalasta
(jalkaterästä) on joko kontaktissa keskiviivan kanssa tai suoraan keskiviivan yläpuolella. Tämän säännön edellyttämää jalan
(jalkaterän) sijaintiin liittyvää rajoitusta ei sovelleta pelaajan oman kenttäpuolen suuntaan tapahtuvissa lähtöaskeleen
aiheuttamissa tilanteissa, joihin ei liity torjunta- tai hyökkäyssuoritusta eikä pallo ole pelissä verkon läheisyydessä.

3.

Kotijoukkueella on oikeus valita se kenttäpuoli, jolta pelin aloittaa (valinta on voimassa pääsääntöisesti koko kauden).
Puolia vaihdetaan jokaisen erän jälkeen (myös 4. ja 5. erä). 5. erän puolivälissä ei suoriteta puoltenvaihtoa.

20. SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO
Näiden sääntöjen vahvistamisesta ja niihin tehtävistä muutoksista päättää sarjakausittain liigahallitus.
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Liite 1, Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräykset 2017 – 2018
LENTOPALLON MESTARUUSLIIGAN SARJAJÄRJESTELMÄ KAUDELLE 2017 - 2018
RUNKO- JA JATKOSARJA (miehet 11 joukkuetta, naiset 10 joukkuetta)
OTTELUMÄÄRÄ
miehet
30 kolminkertainen runkosarja
naiset
24 kolminkertainen runkosarja
PUOLIVÄLIERÄT / MIEHET (kolme voittoa)
OTTELUPARIT

PUOLIVÄLIERÄT / NAISET (kolme voittoa)
OTTELUPARIT

runkosarja
runkosarja
runkosarja
runkosarja

runkosarja
runkosarja
runkosarja
runkosarja

1
2
3
4

–
–
–
–

runkosarja
runkosarja
runkosarja
runkosarja

8
7
6
5

1
2
3
4

–
–
–
–

runkosarja
runkosarja
runkosarja
runkosarja

8
7
6
5

VÄLIERÄT / MIEHET (neljä voittoa)
OTTELUPARIT
Ottelu 1.
paras pv-voittaja (rs) - heikoin pv-voittaja

VÄLIERÄT / NAISET (kolme voittoa)
OTTELUPARIT
Ottelu 1.
paras pv-voittaja (rs) - heikoin pv-voittaja

Ottelu 2.
2. paras pv-voittaja - toiseksi heikoin pv-voittaja

Ottelu 2.
2. paras pv-voittaja - toiseksi heikoin pv-voittaja

FINAALI / MIEHET (neljä voittoa)
OTTELUPARI
parempi ve-voittaja (rs) - heikompi ve-voittaja

FINAALI / NAISET (kolme voittoa)
OTTELUPARI
parempi ve-voittaja (rs) - heikompi ve-voittaja

PRONSSIOTTELU /NAISET (kaksi voittoa)
OTTELUPARI
parempi ve-häviäjä (rs) -Heikompi ve-häviäjä

PRONSSIOTTELU /NAISET (kaksi voittoa)
OTTELUPARI
parempi ve-häviäjä (rs) -Heikompi ve-häviäjä

MIEHET, LIIGAKARSINTA (kolme voittoa)
Vaihe 1:
Miesten liigakarsinnassa liigan 10. ja 11. sijoittuneet
joukkueet pelaavat 1-sarjan finaalin selvinneitä joukkuetta
vastaan siten, että liigan 10. kohtaa 1.sarjan finaalin
hävinneen joukkueen ja liigan 11. sijoittunut joukkue 1-sarjan
finaalin voittajan. Kotietu on liigan 10. ja 1-sarjan finaalin
voittaneella joukkueella.
Vaihe 2:
Edellisen vaiheen voittajat pelaavat paras viidestä systeemillä
yhdestä liigapaikasta. 2. Vaiheen kotietu on määritelty näissä
sarjamääräyksissä kohdassa 3.2.

NAISET, LIIGAKARSINTA (kolme voittoa)

Otteluparien voittajat saavat oikeuden anoa liigapaikkaa
kaudelle 2018 - 2019.

Naisten liigakarsinnassa liigan 9. pelaa 1-sarjan finaalin
voittajaa vastaan siten, että kotietu on 1-sarjan finaalin
voittajalla.

Otteluparin voittajat saa oikeuden anoa liigapaikkaa kaudelle
2018 - 2019.

OTTELUIDEN RYTMITYS
Normaali ottelurytmitys on perinteinen k-v-k-v… Paras seitsemästä pelattaessa ottelurytmitys voi olla k-v-v-k(-k-v-k) tai
vaihtoehtoisesti k-k-v-v (-k-v-k) ja k-v-k-v(-k-v-k) / Myös paras viidestä pelattaessa on mahdollista pelata k-k-v-v(-k).
Peräkkäiset kotiottelut edellyttävä pelaamista peräkkäisinä päivinä.
Paras kolmesta pelattaessa ottelurytmityksen vaihtoehdot ovat v-k (-k) ja k-v(-k). Paras kolmesta pelattaessa (pronssiottelu)
kotiedun haltija saa päättää ottelurytmityksen. Liiga kilpailuasioista vastaava henkilö hyväksyy otteluparien lopullisen
ottelurytmityksen kuultuaan molempia joukkueita ja huomioiden ottelupaikkakuntien etäisyyden ja salitilanteet. Peräkkäiset
ottelut samalla paikkakunnalla edellyttävät peräkkäisiä päiviä

Lentopallon Mestaruusliigan ja liigakarsinnan sarjamääräykset 2017-2018

Sivu 11

Liite 2, Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräykset 2017 – 2018
LENTOPALLON MESTARUUSLIIGAN JA LIIGA/SUOMEN CUPIN EROTUOMARIPALKKIOT KAUDELLE
2017 - 2018
(suluissa muutos kaudesta 2016 - 2017)

Miehet (hinnat päivitetään, kun erotuomarisopimus 2017 - 2018 on neuvoteltu)
Erotuomarit
uusi/vanha/korotus
Runkosarja, jatkosarja ja liigakarsinta
xxx/xxx € (+xx €)
Puolivälierät
xxx/xxx € (+xx €)
Välierät ja pronssiottelut, Suomen Cup välierä
xxx/xxx € (+xx €)
Finaali, Suomen Cupin finaali
xxx/xxx € (+xx €)
Suomen Cup muut pelit, liigan runkosarjan mukaan mutta kuitenkin aina kotijoukkueen
sarjatason mukaisena palkkiona (esim. 2-sarja vs. Liigajoukkue -> 2-sarjan palkkiot)
Rajatuomarit
Runkosarja, jatkosarja ja liigakarsinta,
xx/xx € (+x €)
Puolivälierät,
xx/xx € (+x €)
Välierät ja pronssiottelut, Suomen Cupin välierät
xxx/xx € (+x €)
Finaali, Suomen Cupin finaali
xxx/xx € (+x €)
liigan runkosarjan mukaan mutta kuitenkin aina kotijoukkueen sarjatason mukaisena palkkiona
(esim. 2-sarja vs. Liigajoukkue -> 2-sarjan palkkiot)

Naiset
Erotuomarit
uusi/vanha/korotus
Runkosarja, jatkosarja ja liigakarsinta
xxx/xxx € (+xx €)
Puolivälierät
xxx/xxx € (+xx €)
Välierät ja pronssiottelu, Suomen Cupin välierät
xxx/xxx € (+xx €)
Finaali, Suomen Cupin finaali
xxx/xxx € (+xx €)
Suomen Cup muut pelit, liigan runkosarjan mukaan mutta kuitenkin aina kotijoukkueen
sarjatason mukaisena palkkiona (esim. 2-sarja vs. Liigajoukkue -> 2-sarjan palkkiot)
Rajatuomarit
Runkosarja, jatkosarja, liigakarsinta
xx/xx € (+x €)
Puolivälierät
xx/xx € (+x €)
Välierät ja pronssiottelu, Suomen Cupin välierät
xx/xx € (+x €)
Finaali, Suomen Cupin finaali
xxx/xxx € (+xx €)
Suomen Cup muut pelit, liigan runkosarjan mukaan mutta kuitenkin aina kotijoukkueen
sarjatason mukaisena palkkiona (esim. 2-sarja vs. Liigajoukkue -> 2-sarjan palkkiot)

Kulukorvaukset maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistamien verovapaiden
enimmäismäärien mukaisesti.
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Liite 3, Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräykset 2017 – 2018

Mestaruusliigan järjestäytymisohjeet 2017 – 2018
aika
- 30.00

Kuvaus
Tuomaristo saapuu
pelialueelle
(Huom. myös kirjuri)

tuomarien toiminta
• Pää-, verkko- ja rajatuomarit
saapuvat erotuomariasuissa.

joukkueiden toiminta
• Joukkueet saavat lämmitellä
pallojen kanssa, pelialueella

• Tuomarit tarkistavat verkon
korkeuden, kireyden sekä
antennien ja verkkomerkkien
paikat.

-17.00

Arvonta, aloituksen ja
kenttäpuolen valinta

• Kirjurin pöydän edessä tuomarit • Molempien joukkueiden kapteenit
suorittavat arvonnan.
tulevat kirjurin pöydän eteen
• Arvonnan jälkeen päätuomari
arvontaa varten.
ilmoittaa arvonnan tuloksen
• Arvonnan jälkeen joukkueiden
kirjurille
kapteenit ja valmentajat
allekirjoittavat pöytäkirjan
• Päätuomari viheltää virallisen • Joukkueet lämmittelevät verkolla
verkkolämmittelyn alkamisen
pallojen kanssa.
merkiksi (10 min).
• Jos joukkueet yhteisesti sopivat
• Virallisen verkkolämmittelyn
voivat he aloittaa
aikana päätuomari valitsee
verkkolämmittelyn aikaisemminkin.
pelipallot kotijoukkueen
käytettäviksi asettamista
sääntöjen mukaisista palloista.
Valituilla palloilla ei sen jälkeen
harjoitella. Numerokilvet ja kaikki
muut tarpeelliset varusteet
ottelun kannalta (pöytäkirjan
yms).
• Tuomarit antavat tarpeelliset
ohjeet kirjurille, rajatuomareille,
pallopojille, lattiankuivaajille jne

Aloitusjärjestyslipukkeet

• Verkkotuomari varmistaa, että
molemmat joukkueet antavat
aloitusjärjestyslipukkeet
verkkotuomarille tai kirjurille

• Molemmat valmentajat
toimittavat ensimmäisen erän
aloitusjärjestyslipukkeet
verkkotuomarille tai kirjurille.

-5.00

Virallinen lämmittely
päättyy

• Päätuomari viheltää virallisen
verkkolämmittelyn päättyneeksi.
• Tuomarit tarkistavat, että
pelaajat ovat peliasuissa.

• Pelaajat lopettavat
verkkolämmittelyn ja siirtyvät
vaihtopenkkiensä luokse.
• Pelaajat valmistautuvat esittelyä
varten. Esittelyssä pelaajien
asu on virallinen peliasu.

-4.30

Fanfaari.
Ottelun esittely

• Fanfaarin aikana päätuomarin
johdolla verkko- ja rajatuomarit
siirtyvät kentän keskelle verkon
tuntumaan esittelyä varten.
• Kuuluttaja esittelee ottelun ja
tuomariston.

-16.00

-15.00

-12.00
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• Tämän jälkeen kuuluttaja
esittelee joukkueet
numerojärjestyksessä.

-4.00

Joukkueiden esittely.
HUOM!! Vain
pelaajaesittelyn
kotijoukkue voi suorittaa
ohjeesta poiketen.
Vierasjoukkuetta ja
tuomareita tulee
kuitenkin aina informoida
arvonnan yhteydessä.
• Päätuomari viheltää pelaajat
siirtymään vaihtopenkkiensä
luokse valmistautumaan ottelua
varten.
Päätuomari siirtyy omalle
paikalleen tuomaritelineelle,
Verkkotuomari palaa
kirjurinpöydän luokse.
Rajatuomarit noutavat lippunsa
kirjurin pöydältä ja siirtyvät
omalle paikalleen.

-2.00

-1.30

• Kaikki joukkueen jäsenet
esitellään.
• Kun pelaajan numero ja nimi
ilmoitetaan, siirtyy pelaaja
kentälle.
• Vierasjoukkueen jälkeen
esitellään kotijoukkue.

Aloituskuusikoiden ja
liberoiden esittely

• Tuomarin vihellyksen jälkeen
pelaajat siirtyvät yhtä aikaa
vaihtopenkkiensä luokse
valmistautumaan ottelua varten.
• Aloituskuusikon pelaajat ja
liberon tulee istua vaihtopenkeille
esittelyä varten.
• Muut pelaajat voivat jäädä
vaihtopenkkiensä lähelle tai siirtyä
lämmittelyalueille.

• Kuuluttaja esittelee
• Aloituskuusikon pelaajat ja libero
numerojärjestyksessä
siirtyvät esittelyjärjestyksessä
joukkueiden aloituskuusikot
vaihtopenkiltä kentälle.
pienimmästä isompaan ja liberot
• Verkkotuomari toimittaa kaksi
ottelupalloa pallopojille/tytöille ja
tarkistaa, että pelaajien
alkuasemat ovat
aloitusjärjestyslipukkeiden
mukaiset. Sitten hän kysyy
kirjurilta, että myös hän on
lopettanut tarkistuksen ja valmis
aloittamaan ottelun.
• Verkkotuomari antaa pallon
aloittajalle.
• Verkkotuomari nostaa kätensä
ylös merkiksi, että joukkueet
ovat valmiina aloittamaan
ottelun.
• Päätuomari viheltää pilliin
antaen luvan ottelun
ensimmäisen aloituksen merkiksi
ilmoitettuna alkamisaikana.

0.00

Erän päätyttyä.

• Päätuomari antaa luvan
puoltenvaihtoon.
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Erän päätyessä kentällä olevat
pelaajat siirtyvät päätyrajoille ja
vaihtavat kenttäpuolia
päätuomarilta saadun luvan
jälkeen suoraan vastapuolelle.
• Päätuomarin puolelta
kulkevien pelaajien on
kierrettävä päätuomarin
telineen takaa vastapuolelle.
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Normaali erätauon pituus • Verkkotuomari viheltää 30 s
on 3
ennen kokonaistauon
päättymistä joukkueet kentälle
2- ja 3-erän välissä
kokonaistauko 15 min.
8 min ohjelma/mainostauko ja 7 min
lämmittelyaika.
Seura voi anoa normaalin
erätauon pituudeksi
enintään 6 minuuttia ja
2- ja 3- erän välille 18
minuutin tauon

•

Huom! 2-3 erän 15 min tauolle
siirrytään suoraan päätuomarilta
saadun luvan jälkeen
vaihtopenkkien luokse.

•

Joukkueet voivat lämmitellä
(palloilla) vain lämmittelyajan.

•

Verkkotuomarin vihellyksestä
joukkueet lopettavat välittömästi
lämmittelyn ja poistuvat
pelikentältä. Aloituskuusikon
pelaajat siirtyvät tämän jälkeen
heti pelikentälle ilman erillistä
vihellystä.

Ratkaiseva viides erä

•

Ottelun päätyttyä

• Päätuomari viheltää joukkueet
• Joukkueet siirtyvät päätyrajalle.
päätyrajalle palkintoseremonioita
varten.
• Verkkotuomari ja rajatuomarit
siirtyvät päätuomarin luokse,
tuomaritelineen eteen.

Palkintojenjoen jälkeen

• Päätuomarin vihellyksestä
joukkueet kättelevät toisensa.
• Tuomarit siirtyvät kättelyn
jälkeen kirjurin pöydän luokse ja
tarkistavat pöytäkirjan.

• Pelaajat kättelevät vastapuolen
pelaajat.

Lehdistötilaisuus

• Tuomarit menevät
lehdistötilaisuuteen, mikäli
kotijoukkueen edustaja
esittää kutsun.

• Lehdistötilaisuus alkaa 10 min
kuluttua ottelun päättymisen
jälkeen.

Erän puolessa välissä ei
suoriteta puoltenvaihtoa, puolten
vaihto kuten aikaisemmissakin
erissä
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Mestaruusliigan erityiset sarjamääräykset 2017 - 2018, Liite 4
PELAAJASIIRTOKÄYTÄNTÖ MESTARUUSLIIGASSA KAUDELLA 2017 – 2018
Perusperiaatteet menettelystä edustusoikeuden vahvistamiseksi Mestaruusliigaan (”kotimaiset” pelaajat):
1.

Pelaajasopimuksen voimassa ollessa pelaajalla ei ole siirto-oikeutta ilman lähtöseuran suostumusta.

2.

Pelaajalla on vapaa siirto-oikeus sarjakauden alkamiseen saakka (23.9.2017) ellei hänellä ole voimassaolevaa
pelaajasopimusta.

3.

Sarjakauden kuluessa pelaajalla on rajoitettu siirto-oikeus, jossa siirto on mahdollinen vain lähtöseuran
suostumuksella sääntöjen mukaiseen viimeiseen siirtopäivään saakka (kaudella 2017 - 2018 31.1.2018)
Mikäli pelaajalla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta, eikä hän ole edustanut mitään seuraa kuluvalla kaudella,
voidaan siirto vahvistaa myös ilman lähtöseuran suostumusta.

4.

Mestaruusliigan pelaajalaina, ”Liigalaina”, jossa vastaanottavana osapuolena on liigaseura ja luovuttavana
osapuolena alemman sarjatason seura, voidaan hyväksyä runkosarjan päättymiseen saakka. Liigalainaa ei voida
soveltaa sellaiseen pelaajaan, joko on kuluvalla kaudella edustanut ulkomaista seuraa tai muuta vastaavaa yhteisöä
(joko vahvistetulla ITC:llä tai jos pelaaminen olennaisesti liittyy ulkomailla opiskeluun eikä ITC:tä vaadita).
Epäselvissä tapauksissa liigalainakelpoisuuden määrittelee Lentopalloliiton sääntöryhmä pitäen lähtökohtana
säännön tarkoitusta, jolla EI ole tarkoitus kiertoteitse mahdollistaa joukkueen vahvistamista viimeisen siirtopäivän
jälkeen.

5.

Mikäli pelaaja ei yhteen täyteen kauteen ole edustanut mitään seuraa liiton yläsarjoissa tai Mestaruusliigassa, on
pelaaja vapaa valitsemaan seuransa, myös viimeisen siirtopäivän jälkeen.

6.

Ulkomailta palaava pelaaja (=sopimus ulkomaisen seuran kanssa), jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta
suomalaisen seuran kanssa, on vapaa edustamaan haluamaansa seuraa. Edustusoikeutta ei voida kuitenkaan
vahvistaa viimeisen siirtopäivän jälkeen, mikäli pelaaja on edustanut ulkomaista seuraa samalla sarjakaudella.

Perusperiaatteet menettelystä edustusoikeuden vahvistamiseksi Mestaruusliigaan (”ulkomaiset” pelaajat):
Ulkomaiselle pelaajalle vahvistetaan edustusoikeus Mestaruusliigaan FIVB:n ITC - manuaalin mukaisesti. Edustusoikeus
astuu voimaan, kun järjestelmän edellyttämä menettely on viety loppuun ja edustusoikeus on vahvistunut järjestelmään.
Mestaruusliigassa noudatettava ulkomaalaispelaajatulkinta, joka on hyväksytty 23.7.2003 Liigahallituksessa:
Ulkomaalaiseksi katsotaan ulkomainen pelaaja, jolle FIVB edellyttää tehtäväksi kansainvälisen seurasiirron, eikä pelaaja ole
edustanut aikuisseuroja kotimaassaan tai muissa maissa ylimmillä sarjatasoilla ja/tai pelannut vastaavasti nuoriso- tai
aikuismaajoukkueissa.
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Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräykset 2017 -2018, Liite 5
LIIGAKARSINTA 2016 - 20176 / ”MUITILISTA” - Ohjeistus liigakarsintaan osallistuville seuroille
Yleistä
Kaudesta 2010 -2011 liigakarsintaa hallinnoidaan Mestaruusliigan toimesta ja otteluissa noudatettavan Liigan sarjamääräyksiä. Liiga antaa
tässä liitteessä tarkennuksia ja helpotuksia liigakarsintaan 1-sarjasta selvinneille joukkueille ja velvoitteita Mestaruusliigasta liigakarsintaan
selvinneille joukkueille.
Otteluparit ja ottelujärjestys
Liigakarsintaan osallistuvat miesten liigan runkosarjan 2 viimeistä joukkuetta pelaten 1-sarjan finalisteja vastaan ja naisten liigan
runkosarjan viimeinen joukkue kohtaavat 1 sarjan finaalin voittajan. Miesten karsinta on 2-vaiheinen (kuvattu kohdassa 3.2. ja naisten 1vaiheinen (kuvattu kohdassa 3.3.). Kaikki ottelut pelataan kolmesta voitosta ja siten, että ottelusarjojen voittajilla on oikeus hakea
liigahallituksen 20.4.2018 mennessä ilmoittavalla tavalla liigapaikkaa kaudelle 2018 - 2019.
1.

1. vaiheessa miesten Liigan 10. ja 11. kohtaavat 1-sarjan finalistit seuraavasti: L10-1s/2 ja 1s/1-L11 j, kotietu otteluparien ensin
mainituilla joukkueilla.

2.

2. vaiheessa 1. vaiheen voittajan kohtaavat ja kotietu jaetaan järjestyksessä L10, 1-s 1., L11, 2-s 2.

3.

Naisten Liigan 9. kohtaa 1-sarjan finaalin voittajan. Kotietu on 1-sarjan voittajalla.

Ottelut pelataan normaalisti koti-vieras-koti (-vieras-koti) – rytmityksellä. Joukkueilla on yhdessä sopien ja liigan hyväksymänä mahdollisuus
myös muunlaisiin ottelurytmityksiin kuten vieras-koti-koti (-vieras-koti) tai koti-koti-vieras-(vieras-koti).
Tekniset aikalisät
Liigakarsinnassa on käytössä tekninen 60 sekunnin aikalisä johtavan joukkueen saavuttaessa 14 pistettä lukuun ottamatta mahdollista 5.
erää.
Pitkä erätauko
Liigakarsinnassa pidetään toisen ja kolmannen erän välissä 15 minuutin erätauko (8 minuutin ohjelmavaraus ja 7 minuutin lämmittely).
Mahdollisen tauko-ohjelman aikana joukkueilla ei ole oikeutta lämmittelyyn peli- tai vapaa-alueella.
Sähköinen pöytäkirja
Kaudella 2016 – 2017 käytetään sähköistä pöytäkirjaa osana DataProjectin tarjoamaa ja monessa CEVin jäsenmaassa käytössä olevaa
”Competitions Manager”- järjestelmää.
Mestaruusliiga antaa tarkemmat ohjeet järjestelmän käyttöön ottamisesta liigakarsintaan osallistuville 1-sarjaseuroille viimeistään
kuukautta ennen liigakarsinnan alkua.
Tilastointi ja videointi
Liigajoukkueet tilastoivat kaikki otteluparin ottelut Data-Volley ohjelmalla sisältäen live score – palvelun.
Tilastoinnista ja tilastojen toimittamisesta sekä live score – palvelusta annetaan tarkempi erillisohje ennen liigakarsinnan alkua
Liigakarsintaan osallistuvat joukkueet ovat velvollisia lataamaan omalle liigakarsinta - serverilleen erillisen ohjeen mukaisesti viimeisimmät
ottelunsa sekä kaikki mestaruusliigakarstintaottelut.
Kotijoukkue on velvollinen videoimaan kotiottelunsa ja säilyttämään videon vähintään 30 vuorokautta ottelusta ja viivytyksettä
toimittamaan dvd -levyllä ottelunauhoituksen vastustajalle (mieluiten ottelupaikalla).
Tulospalvelu
Teksti-tv:n tulospalveluun lähetetään tilanne aina johtavan joukkueen saavuttaessa viidellä jaollisen pistemäärän, erien lopussa
tiheämpikin lähetystahti on mahdollinen. Ottelun jälkeen lähetetään molempien joukkueiden 2-4 parhaan pistepelaajan kokonaispisteet ja
+/- luku (16/+8). Tätä sääntöä EI sovelleta, jos live score toimii.
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Liberopelaajan nimeäminen
Joukkueilla on oikeus nimetä pelaajalistan (12 pelaajaa) joukosta enintään kaksi (2) liberopelaajaa
Molemmat liberopelaajat on merkittävä pöytäkirjaan ennen ottelun alkua erilliselle niitä varten varatuille riveille.
Mikäli joukkue käyttää kahta liberoa, voidaan heitä käyttää ottelukohtaisesti joko vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti. Joukkue
ilmoittaa ottelussa käyttämänsä tavan arvonnan yhteydessä ottelun tuomaristolle ja kirjurille merkittäväksi pöytäkirjan
huomautussarakkeeseen.
Tarkemmat ohjeet liberon käytöstä ja uudelleen nimeämisestä löytyvät Mestaruusliigan sarjamääräyksistä.
Koti- ja vieraspeliasu sekä liberoasu
Mestaruusliigajoukkueilla tulee olla vaaleasävyinen koti- ja tummasävyinen vieraspeliasu. 1-sarjajoukkueelta ei edellytetä
kahta peliasuväriä. Vain yhdellä peliasuvärillä pelaavan 1-sarjajoukkueen tulee olla yhteydessä vastustajaansa ja sopia
peliasuvärit etukäteen toisistaan poikkeaviksi.
Liiga edellyttää pelaajien nimen painamista peli- ja liberopaidan selkään sekä mahdollisuutta hyödyntää liberopaidan liigalle
kuuluvia mainospaikkoja (20x30 cm rinta/selkä)
Otteluhallien poikkeusluvat ja vapaa-alueet
Otteluhalleille 1-sarjaan mahdollisesti myönnetyt poikkeusluvat eivät ole voimassa liigakarsinnassa. Suorakaiteen muotoisen
vapaa-alueen päädyissä tulee olla tasan 6,5 metriä, sivuilla vähintään 3 metriä ja enintään 5 metriä ja korkeuden 8 metriä
koko vapaa-alueen yläpuolella.
liigahallitus anomuksesta myöntää liigakarsinnassa luvan supistaa vapaa-aluetta kentän päädyissä harkintansa mukaan,
rajoittamatta kuitenkaan hyppyaloituksen suorittamista.
Erotuomarikorvaukset
Liigakarsinnassa noudatetaan Mestaruusliigan runkosarjan mukaisia korvauksia. Korvaukset maksetaan Mestaruusliigan
maksatusjärjestelmän kautta ja laskutetaan seuroilta Mestaruusliigan pudotuspelikäytännön mukaisesti.
Vierasjoukkueen harjoitteluajat
Kotijoukkueen on järjestettävä vierasjoukkueelle vastaavanlaiset harjoitusmahdollisuudet kuin itselleenkin ottelupäivinä
(verkot asennettuna, pallot käytössä) Mestaruusliigan sarjamääräysten mukaisesti.
Vierasjoukkueen vapaaliput
Kotijoukkueen on varattava vierasjoukkueella enintään 50 paikkaa omasta katsomonosasta vierasjoukkueen kannattajille.
Kotijoukkue hinnoittelee liput oman harkintansa mukaisesti. Kyseiset liput tulee lunastaa matkanjohtajan toimesta yhtenä
eränä. Liput on tilattava viimeistään 2 vuorokautta ennen ottelua.

Lehdistötilaisuus ja valmentajien kommentit ottelun jälkeen ja muu tiedotusohjeistus
Ottelun jälkeen tulee järjestää lehdistötilaisuus (tarjoiluineen). Valmentajien lyhyet kommentit on lähetettävä liittoon
sähköpostitse välittömästi lehdistötilaisuuden jälkeen erillisen ohjeen mukaan.
Pelaajaluettelointi
1-sarjajoukkueille toimitetaan viimeistään viikko ennen liigakarsinnan alkua liigassa käytettävä luettelointilomake
täytettäväksi. Liitto palauttaa seuran täyttämän ja palauttaman lomakkeen leimattuna ja sitä käytetään liigajoukkueiden
tavoin pelaajaluetteloinnin ja edustusoikeuksien tarkistuksessa liigakarsintaotteluissa.
Ulkomaalaispelaajien edustusoikeus
Ulkomaalaispelaajien osalta edustusoikeus liigakarsintaan vahvistetaan 1-sarjakäytännön mukaisesti. Tarkempi ohjeistus
löytyy liiton nettisivuilta.
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