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Mini-ikäisten säännöt kaudella 2021-22
Pohjois-Suomi
Säännöt siltä osin kuin ne poikkeavat Lentopalloliiton valtakunnallisesta (Junnulentis.fi) 2021-22 säännöistä.
Muutoin noudatetaan Lentopalloliiton Junnulentiksen sääntöjä.
D-ikäiset (synt. 2009 ja myöhemmin syntyneet)
-

-

Joukkueet voivat olla poika, tyttö tai seka -joukkueita
Tiikerisarja; maakunnallinen (Pohjois-Suomi, Kainuu, Lappi)
o Suunnattu joukkueille, jotka eivät halua matkustaa, tai juuri aloittaneille ryhmille.
Aluesarja; koko pohjoisen alueen sarja. Sarjamuoto: Poolijärjestelmä
Kevään lopputurnauksissa aluesarjan ja tiikerisarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla
sekä paras tyttö tai poikajoukkue
Lopputurnauksessa jossa pelataan sijoista 1-6 ei voi pelata joukkueissa yli-ikäisiä pelaajia

-

D-ikäisten 3vs3 peli kaudella 2021-22

-

o

o

o
o

o

Kentällä on kerrallaan kolme pelaajaa. Kiertovaihto suoritetaan siten, että II paikan pelaaja
poistuu kentältä, III paikan pelaaja siirtyy II paikalle (aloitussyöttämään), IV paikan pelaaja
siirtyy III paikalle (katso kuva alla). Pelaaja numero 5 tulee vaihdosta IV paikalle. Seuraavan
aloituksenvaihdon tapahtuessa suoritetaan kiertovaihto kuten edellä ja pelaaja numero 6
tulee vaihdosta IV paikalle seuraavaksi pelaaja numero 7 jne. Mikäli joukkueeseen kuuluu
pelaajia 4 tai enemmän, tulee joukkueen käyttää kiertovaihtoa. Kiertovaihdolla
tarkoitetaan pelaajien säännöllistä kiertämistä myös kentän ulkopuolisten pelaajien osalta.
Mikäli joukkueeseen kuuluu vähintään 5 pelaajaa, tulee joukkueen valmentajan ilmoittaa
ennen jokaisen erän alkua käyttääkö joukkue 4 vai useamman pelaajan kiertovaihtoa.
Joukkueelle sallitaan 4 pelaajavaihtoa / erä. Saman pelaajan saa vaihtaa vain kerran
kentälle ja sieltä pois. Kiertovaihdossa kentän ulkopuolella olevaa pelaajaa ei voi vaihtaa
kentälle. Käytännössä kolmella pelaaminen on siis mahdollista vain, jos joukkueella ei ole
turnauksessa mukana kuin kolme pelaajaa.
Joukkue tarkoittaa kaikkia turnauksessa mukana olevia pelaajia. Jokaisen nimetyn pelaajan
tulee saada turnauksessa peliaikaa.
Loukkaantumis- tai sairastapauksissa joukkue voi pelata poikkeuksellisesti yhden pelaajan
vajauksella turnauksen loppuun. Turnaus kuitenkin pitää aloittaa vähintään täydellä
pelaajamäärällä.
Liberon käyttö ei ole sallittua
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Pelaajat numerolla 2 ja 4 voivat hyökätä etukentältä.
Vastaanotto:
Pelaajien II-, III- ja IV- paikalla tulee aloitussyötön hetkellä sijoittua verkon suuntaisesti oikeaan
järjestykseen siten, että II paikan pelaajan tulee olla III paikan pelaajan oikealla puolella lähempänä oikeaa
sivurajaa ja vastaavasti III paikan pelaajan tulee olla IV paikan pelaajan oikealla puolella (kts kuva). Pelaajien
etäisyyttä verkosta ei ole määritelty, eli III paikan pelaajan ei tarvitse olla lähempänä verkkoa kuin II ja IV
paikan pelaajien.
-

Syöttö – vapaa
Vastaanotto – vapaa
Verkonkorkeus: 200 CM
Aikataulut: Junnulentis.fi
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D-ikäisten 6 vs. 6:
-

-

Pelataan alueella yhdessä sarjassa 2021-22
o Mikäli sarjamuotoista toimintaa ei saada pystyy, tällöin pelataan erikseen sovittavassa
muodossa
Joukkueet voivat olla poika, tyttö tai seka -joukkueita
Verkonkorkeus:
o 200 cm
Kentän koko: isokenttä (9x9m)
Syöttö
o Vapaa
Vastaanotto
o Vapaa
Libero
o Vapaa
Yli-ikäiset
o 1 yli-ikäinen kentällä kerrallaan
Pelipallon koko: Teknisessä palaverissa voidaan päättää pelipallon koko

E-ikäiset (2011 ja myöhemmin syntyneet)
-

-

-

Pelataan yhdessä sarjassa
Joukkueet voivat olla poika, tyttö tai seka -joukkueita
Tiikerisarja; maakunnallinen (Pohjois-Suomi, Kainuu, Lappi)
o Tarkoitettu joukkueille, jotka eivät halua matkustaa, tai juuri aloittaneille ryhmille.
Aluesarja; koko pohjoisen alueen sarja. Tavoitteellisesti harjoittelevat joukkueet.
o Syksyn sarjat pelataan maakunnallisesti seuraavasti; Pople ja Kainuu samassa sarjassa ja
Lappi omassa lohkossa.
o Kevät – koko pohjoinen alue, pooli muotoinen sarja
Syöttö – vapaa
o Yläkautta, syöttö tapahtuu kentän takarajan takaa
o Alakautta syöttö voidaan suorittaa syöttörajan takaa
o Syöttöraja on tiikerisarjassa 4,5 m viiva ja aluesarjassa kentän takaraja
Vastaanotto
o Vapaa
Verkonkorkeus: 180cm
Kevään lopputurnauksissa aluesarjan ja tiikerisarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan mitaleilla
sekä paras tyttö tai poikajoukkue
Lopputurnauksessa jossa pelataan sijoista 1-6 ei voi pelata joukkueissa yli-ikäisiä pelaajia
Aikataulut: Junnulentis.fi
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F-ikäiset (2013- ja myöhemmin syntyneet)
-

-

Pelataan yhdessä sarjassa
Joukkueet voivat olla poika, tyttö tai seka -joukkueita
Tapahtuma päivät pelataan maakunnittain. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
o Mikäli joukkueita ei löydy tarpeeksi maakunnasta, että tapahtumia voidaan tarkoituksen
mukaisesti järjestää, pyritään tarjoamaan tapahtumia, lyhimmän matkan periaatteella.
Joukkueet voivat osallistua mihin tahansa tapahtumaan Pohjoisella alueella.
o Ilmoittautuminen tapahtumaan viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa
Verkonkorkeus: 165cm
Vapaata aloitusta voidaan käyttää myös F-ikäisten sarjoissa mikäli aloitus 4,5 m etäisyydellä keskirajasta
Aikataulut: Junnulentis.fi
Ilmoittautuminen mukaan tapahtuu Torneopal järjestelmän kautta

Muut säännöt:
1. Luovuttaminen:
Rangaistus menettely kaudelle 2021-22:
Joukkue, joka tuomitaan hävinneeksi ottelu kilpailusääntöjen 6 §:n tai Nuorten sarjamääräysten
11.4. kohdan mukaan häviää ottelun 0-2 (0-25, 0-25).
Sarjaohjelmaan merkityn ottelun (turnauksen) pelaamatta jättäminen ilman sääntöjen mukaista
siirto-oikeutta voi aiheuttaa maksimissan Poplen, Lapin ja Kainuun alueen kilpailutapahtumissa
seuralle 150 euron suuruisen sakon seuralle. Pohjois-Suomen Lentopallo laskuttaa suoraan seuraa.
Sanktion välttääkseen sairastapauksissa joukkueen on esitettävä sarjanhoitajalle
vanhemman/huoltajan toimittamana viesti tai vastaava yli 50 % aloituskokoonpanoon
vaadittavista pelaajista:
3 pelaajan sarjoissa: 2 pelaajalta,
4 pelaajan sarjoissa: 3 pelaajalta ja
6-7 pelaajan sarjoissa: 4 pelaajalta
7 vrk:n kuluessa luovutuksesta.
Viittaus; Suomen Lentopalloliiton kilpailusäännöt 6 §, sekä Junnulentis säännöt 17§

Muilta osin Lentopalloliiton Junnulentiksen säännöt

