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JOKIOISTEN JA TAMMELAN KUNNAN HARRASTELENTOPALLOSARJAN 
SÄÄNNÖT PELIKAUDELLA 2020–2021: 
                     
1. Jokioisten ja Tammelan kunnan harrastelentopallosarjat, jonka järjestävät 
Jokioisten vapaa-aikatoimi ja Tammelan liikuntapalvelut, alkaa Jokioisten Datumin 
salissa tiistaina 6.10.2020 ja Tammelan koulukeskuksen liikuntasalissa 
keskiviikkona 7.10.2020 otteluohjelman mukaan.   

 
2. A-sarjan tuomaritehtävät hoitaa Tammelan Ryske ja B-sarjan Kiusa 
otteluohjelman mukaisesti.  

 
3. Joukkueiden on oltava täysilukuisina (vähintään neljä pelaajaa) pelipaikalla 
odottamassa vuoroaan pelijärjestyksen määräämän kellonajan puitteissa. Ottelu 
tuomitaan hävityksi (luovutus 2-0), jos pelaajia ei ole pelipaikalla viimeistään 10 
minuuttia määrätyn otteluajan jälkeen. Joukkuetta voi myös täydentää 
paikallaolevilla ”huilivuoroisilla” pelaajilla, mikäli tämä sopii molemmille 
joukkueille.   

 
4. Tuomaritehtäviä hoitavat seurat huolehtivat, että pelipaikka on kunnossa 
hyvissä ajoin ennen ensimmäisen ottelun alkua (saleihin pääsee klo 17.30 
alkaen); verkko paikallaan oikeassa korkeudessa ja pallot paikalla. 
Viimeisen ottelun jälkeen seurat (Ryske/ Kiusa) huolehtivat pelivälineet (verkko ja 
pallot) välinevarastoon. Tuomarit huolehtivat otteluiden tulokset 
tulosvastaavalle; timo.j.pitkanen@luke.fi. viimeistään seuraavan päivän 
aikana!  
 
Huom!  

 
A-ja B sarjat pelataan yhdellä kentällä. 
Viimeinen peliporukka tarkistaa, että salin valot ja suihkujen vesihanat ovat 
sammutetut sekä kaikki ovet lukossa. 

 
5. Harrastelentopallosarjassa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä sekä 
laadittuja sarjan omia sääntöjä ja määräyksiä. 

 
6. Ottelun voi siirtää ainoastaan erittäin pätevästä syystä ja vastustajan 
suostumuksella vähintään 3 päivää ennen ao. pelipäivää. Ottelun siirtoa pyytävä 
joukkue on velvollinen ilmoittamaan ottelusiirrosta tuomaroinnista vastaavalle 
seuralle sekä vastustaja joukkueen yhdyshenkilölle ja tulosvastaava Timo 
Pitkäselle (timo.j.pitkanen@luke.fi) Siirrettyjen pelien osalta tuomaroinnista 
vastaavat ko. joukkueet keskenään.  

 
 
7. Harrastelentopallon A- sarjassa pelataan kolminkertainen alkusarja ja B- 
sarjassa kaksinkertainen alkusarja. Tämän jälkeen A-ja B sarjat pelaavat mitali- 
pelit runkosarjan sijoituksien mukaan.  

 
8. A-sarjassa pelataan kolme erää 25 pisteeseen asti. Jokaisesta voitetusta erästä 
saa pisteen. A-sarjan otteluissa noudatetaan seuraavaa pistelaskujärjestelmää: 
kolme erää piste / pallo- systeemillä 25 pisteeseen kahden pisteen erolla. 
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B-sarjassa ottelut pelataan kahdesta voitetusta erästä. Erien mennessä tasan 
pelataan kolmas ja ratkaiseva erä. Otteluissa noudatetaan seuraavaa 
pistelaskujärjestelmää: kaksi erää piste / pallo- systeemillä 25 pisteeseen kahden 
pisteen erolla ja mahdollinen kolmas erä samaan tapaan 15 pisteeseen. 
 
9. A-sarjassa saa voittamastaan erästä yhden pisteen. Voittamastaan ottelusta 
esim. 3-0 voittaja saa kolme (3) pistettä ja häviäjä nolla (0) tai 2-1 voittaja (2) 
pistettä ja häviäjä yhden (1) pisteen.  
 
B –sarjassa voittamastaan ottelusta (2-0 tai 2-1) joukkue saa kaksi (2) 
sarjapistettä. Häviämästään ottelusta (0-2) joukkue saa nolla (0) sarjapistettä. Jos 
joukkue on hävinnyt ottelun 1-2, saa se yhden (1) sarjapisteen. Tasapeliä ei 
tunneta. 

 
10. Joukkueen sijoitus sarjassa määräytyy sen saavuttaman pistemäärän 
mukaan. Tasapisteiden sattuessa alkusarjan järjestyksen määrää sarjassa 
saavutettujen ja menetettyjen erien erotus siten, että paremman erotuksen 
omaava joukkue sijoittuu edelle. Jos erien erotuksetkin ovat samat, ratkaisee 
seuraavaksi keskinäinen / keskinäiset ottelut. Jos keskinäisetkin ottelut ovat 
tasan, kolmanneksi ratkaisee eräpisteiden erotus. Neljänneksi sijoituksen 
ratkaisee arpa. 
 
11. Sarjapelaaja- ja muut rajoitukset: 
 

Alle 21-vuotiaiden nuorten miesten kilpapassipelaajat on sallittu A-sarjassa. 
Naisten kilpapassipelaajat sallittu molemmissa sarjoissa (A-ja B) 

  Pelaaja saa edustaa vain yhtä joukkuetta! 
 
12. Joukkue voi täydentää pelaajalistaansa sarjan aikana. Uusista pelaajista on 
kuinkin tehtävä ilmoitus oman kunnan liikuntatoimen viranhaltijalle (Takala/ 
Menna).  
 
13. Datumin salin ovi on avoinna pelipäivinä klo 17.30, Koulukeskuksen ovien 
aukaisun huolehtii Tammelan Ryskeen tuomarit klo 17.30.  
 
14. Pelaajia pyydetään huomioimaan koronasta johtuvat toimenpiteet (käsidesi, 
etäisyydet, kättelyt yms.). Datumilla ei ole saunaa ottelupäivinä. 
 

 
 
 


