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1

Noudatettavat säännöt

Virallisissa rantavesipallo-otteluissa sekä turnauksissa noudatetaan näitä sääntöjä, Suomen Uimaliiton yleisiä
sääntöjä ja määräyksiä sekä soveltuvin osin virallisia FINAn vesipallosääntöjä sekä vesipallon voimassa olevia
sarjamääräyksiä.

2

Lyhenteet

Näissä ottelumääräyksissä käytetään seuraavia lyhenteitä:
SUIL Suomen Uimaliitto
FINA Fédération Internationale de Natation (Kansainvälinen uimaliitto)

3

Yleiset säännöt

3.1 Oma taloudellinen riski
Yhdistys osallistuu rantavesipallon virallisiin otteluihin kantaen itse taloudellisen riskin.
3.2 Rantavesipallon SM-kisojen maksut
Rantavesipallon SM-kisojen maksu on suoritettava SUiL:lle niiden tasojen mukaisesti, joista SUiL tiedotti
ennen sesonkia.
3.3 Pelikausi
Pelikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa 15. toukokuuta - 15. syyskuuta.
3.4 Otteluluokat
Rantavesipallon otteluluokat ovat:
 Miehet


Naiset

Naiset voivat osallistua miesten luokkaan, vaikka he osallistuisivatkin naisten luokkaan saman turnauksen
aikana.
3.5 Ikäluokat
Rantavesipallossa on ainoastaan senioriluokka.

4

Joukkueet

4.1
Turnauksessa tai ottelussa joukkueessa voi olla korkeintaan 7 pelaajaa, joista yksi on maalivahti sekä
enintään kolme toimihenkilöä: päävalmentaja, apuvalmentaja/huoltaja ja joukkueenjohtaja. Joukkueen
kaikki henkilöt on ilmoitettava tulospalvelujärjestelmään. Joukkueen
pelaajien numerot ovat välillä 1-13 ja pelaajanumeroa ei saa vaihtaa
turnauksen aikana, poikkeuksena vesipallosääntö VP 4.3.
Ottelun aloituksessa joukkueella tulee olla vedessä neljä pelaajaa, joista yksi on
maalivahti. Peliin voi osallistua samanaikaisesti enintään neljä pelaajaa, joista yksi
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on maalivahti. Jos joukkueella on vähemmän kuin neljä pelaajaa kentällä, maalivahtia ei tarvita.
Vaihtopelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden on pysyttävä maalilinjan takana sijaitsevalla heille osoitetulla
paikalla. Vaihtopelaajat voivat olla vedessä kenttämerkkien takana lähellä sitä kohtaa, jossa vaihto tapahtuu.
Meneillään olevan ottelun (oman tai toisten joukkueiden) aikana vedessä tapahtuva lämmittely pallon kanssa tai
ilman palloa pitää tehdä sopivan etäisyyden päässä pelikentästä/pelikentistä.

5

Pelaajavaihdot

Pelaajavaihdot voidaan tehdä joukkueen vaihtopenkin edestä. Muuten voimassa on samat säännöt kuin
vesipallossa.

6

Puolten arvonta

Joukkueen kenttäpuolisko arvotaan ennen jokaista ottelua. Erotuomarit voivat päättää ja ilmoittaa
kenttäpuoliskot ilman arvontaa erikoistilanteissa, kuten televisioiduissa otteluissa.

7

Peliaika

Otteluaika on 2 x 10 minuuttia jatkuvaa otteluaikaa. Poikkeus tästä ilmenee veden lämpötilaa koskevassa
säännössä.
Ottelun erotuomari voi koska tahansa määrätä yhden minuutin aikalisän, jolloin pelikello pysäytetään. Tällainen
aikalisä voidaan määrätä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: loukkaantuminen tai jokin muu odottamaton
viivästys.
Ajan pelaaminen katsotaan virheeksi.

8

Hyökkäysaika

Hyökkäysaikaa ei ole rajoitettu. Ajan pelaaminen on kuitenkin virhe kohdan 7 mukaisesti.

9

Aikalisä

Joukkueet eivät voi pyytää aikalisää.

10

Maalivahdin häirintä 2 -m alueella

Hyökkääjä ei saa tarkoituksellisesti häiritä maalivahtia tämän 2-m alueella. Virheestä tuomitaan vapaaheitto
vastustajalle.

11

Aloitus maalin jälkeen

Peli jatkuu maalivahdin tai muu pelaajan laittaessa pallon peliin joukkueen ollessa omalla kenttäpuolella. Pelin
jatkamiseen maalin jälkeen ei tarvita erotuomarin merkkiä. Virheellinen aloitus uusitaan.

12

Kulmaheitto

Kulmaheitto annetaan pelikentän kulmasta (1 x 1 m merkkien sisäpuolelta).

13

Ulosajo, epäurheilijamaisuus tai raakuus

Ulosajetun pelaajan tulee koskettaa oman vaihtopenkin edessä olevaa kelloa tai
erikseen merkittyä aluetta tai sukeltaa ja nousta pintaan vaihtoalueella. Tämän
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jälkeen hän voi palata takaisin kentälle. Ulosajomenettelystä sovitaan ennen turnausta tai ennen yksittäistä
ottelua.
Väkivaltainen peli, ts. tarkoitukselliset lyönnit tai potkut, muu epäurheilijamainen käytös sekä törkeä kielenkäyttö
johtavat punaisen kortin antamiseen pelaajalle ja hänen poistamiseensa kentältä sekä ottelualueelta pelin
loppuajaksi.
Pelaajan punaisen kortin jälkeen vastustaja saa rangaistusheiton.
Joukkue, jonka pelaajalle on annettu punainen kortti, voi ottaa vaihtopelaajan pelaamaan, kun toisen joukkueen
rangaistusheitto on heitetty.
Punaisen kortin saanut pelaaja tai toimihenkilö saa automaattisesti yhden ottelun pelikiellon.

14

Maali

Maalien tekemisessä ovat voimassa samat säännöt kuin vesipallossa. Lisäksi maalin voi heittää suoraan
kulmaheitosta.

15

Rangaistusheitto

Rangaistusheitossa sen pelaajan, joka on aiheuttanut rangaistusheiton, on uitava ulos pelikentältä
vaihtoalueelleen tai läheltä omaa vaihtoaluettaan. Pelaaja saa palata takaisin kentälle, kun rangaistusheitto on
heitetty.

16

Rangaistusheittoottelu

Rangaistusheitto-kilpailussa kumpikin joukkue heittää kolme rangaistusheittoa. Kunkin rangaistusheiton heittää
eri pelaaja. Eniten maaleja kolmen heiton aikana saanut joukkue voittaa. Jos peli ei ratkea kolmen ensimmäisen
heittokierroksen aikana, rangaistusheittoja jatketaan aina yksi kierros kerrallaan, kunnes jompikumpi joukkue
onnistuu saamaan maalin siten, ettei toinen joukkue saa maalia samalla heittokierroksella. Nämä rangaistusheitot
annetaan samassa järjestyksessä kuin alkuperäiset rangaistusheitot samojen heittäjien toimesta.

17 Edustamista koskevat säännöt
17.1 Peli, johon osallistuu edustuskelvottomia pelaajia
Edustuskelvoton pelaaja on pelaaja, joka ottelukiellon tai muun syyn takia ei ole oikeutettu edustamaan
seuraansa.
Jos jokin joukkue käyttää tällaista pelaajaa, voitto tuomitaan toiselle joukkueelle. Maalitulokseksi lasketaan
0-0, mikäli todellinen tulos on rikkeeseen syyllistyneelle joukkueelle edullinen, muutoin pidetään saavutetut
maaliluvut.

18 Ottelu
18.1 Laajuus
Seuraavat ottelut kuuluvat SUiL:n rantavesipallon ottelutoimintaan:
 Rantavesipallon Suomen mestaruuskilpailut(SM).
Rantavesipallon SM-kisat ovat avoimet kaikille SUiL:n jäsenseuroille.
Jäsenseura saa nimetä rantavesipallon SM-kisoihin useampia kuin yhden
joukkueen.
18.2 Pelijärjestys
SUiL ilmoittaa Rantavesipallon SM-kisojen pelijärjestyksen.
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18.3 Sarjataulukon laskentatapa
Alkulohkossa voitettu ottelu antaa 2 pistettä, tasapeli 1 pisteen ja hävitty ottelu 0 pistettä.
Mikäli kaksi tai useampi joukkue on saavuttanut saman pistemäärän, ne erotellaan toisistaan seuraavassa
järjestyksessä:
1. Keskinäisten otteluiden voitot.
2. Keskinäisten otteluiden maaliero.
3. Eniten tehtyjä maaleja keskinäisissä otteluissa.
4. Maaliero sarjassa.
5. Eniten tehtyjä maaleja sarjan aikana.
6. Uusi peli, jossa sovelletaan rangaistusheittosääntöjä. Uusi peli sallitaan ainoastaan silloin, kun kyseessä on
mitalipaikka tai nousu SM-kisojen loppupeleihin.
18.4 Myöhästymiset
Ottelu ei ala ennen kuin molemmat joukkueet ovat paikalla.
18.5 Ottelusta pois jääminen
Rantavesipallossa katsotaan, että ilman hyvää syytä otteluun saapumaton joukkue häviää ottelun luvuin 0-5.
Mikäli ottelu keskeytetään säännön VP 7.61 (Vesipallon säännöt 2013-2017) mukaisesti, lopputulokseksi
katsotaan keskeyttämishetkellä voimassa ollut tulos.
Ilman hyvää syytä ottelusta pois jäänyt joukkue joutuu maksamaan SUiL:lle hinnaston mukaisen
sakkomaksun.
Turnauspelin yhteydessä peritään yksi (1) sakkomaksu, huolimatta siitä, onko joukkue jättänyt tulematta
yhteen tai useampaan otteluun.
18.6 Ottelun siirto
SUiL:llä tai virallisen ottelun järjestäjän Ottelunjohdolla on oikeus siirtää ottelua tilanteissa, jotka arvioidaan
niin vakaviksi, että ottelun siirtäminen on perusteltua.
18.7 Ottelun uusiminen
SUiL:llä tai virallisen ottelun tai ottelun järjestäjän Ottelunjohdolla on oikeus päättää jo pelatun ottelun
uusimisesta.
18.8 Uusintaotteluiden pelioikeutetut pelaajat
Mikäli jokin ottelu siirretään ajassa eteenpäin, uuteen otteluun saavat osallistua kaikki ne pelaajat, jotka ovat
oikeutettuja pelaaman yhdistyksen piirissä uuden ottelun ajankohtana.
18.9 Pelikenttä ja otteluvarustus
Järjestäjä on vastuussa siitä, että pelikentän mitat ja merkinnät ovat oikeat, ja järjestäjän on toimitettava
kaikki säännönmukaiset materiaalit ja varusteet.
Rantavesipallon pelikentän on oltava leveydeltään 12 metriä ja pituudeltaan 16 metriä. Vähimmäissyvyyden
on oltava 160 cm.
Rantavesipallon maalikehikkojen on oltava 2,5 – 3,0 metriä leveitä ja 0,8 – 0,9 (virallinen maalikoko
vesipallossa ja pienempiä maaleja ei tällä hetkellä ole, tietääkseni suomessa) metriä korkeita.
Järjestäjä vastaa siitä, että rantavesipallon SM-ottelussa on saatavilla seuraavat varusteet:
 2 kpl. maalikehikkoja, joissa on ehjät verkot.
 Pelikentän rajaukset.

1

VP 7.6 (2013-2017)
Tuomareilla on valtuudet lopettaa peli milloin tahansa jos heidän mielestään pelaajien tai katsojien käyttäytyminen tai muut
olosuhteet estävät ottelun pelaamisen normaalisti loppuun. Jos tuomarit ovat keskeyttäneet ottelun, heidän on ilmoitettava
päätöksensä sille liitolle tai järjestölle, jonka alaisuudessa ottelu on pelattu.
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Lehtiö maalien manuaalista kirjaamista varten.
Kello ajanottamista varten.
Pöytä ja tuolit sihteeristön käyttöön.
Ottelupöytäkirja.
Punainen, sininen ja keltainen lippu sihteeristön käyttöön.
Vihellyspilli sihteeristön käyttöön.
Vähintään 10 kpl hyväksyttyjä palloja.
Ensiapuvarusteet.

Järjestäjä saa vapaasti toimittaa muitakin otteluvarusteita.
Kun jokin joukkue tekee pelituomareille huomautuksen pelikentästä tai ottelun varusteista ennen ottelun
alkua, erotuomarit ilmoittavat asiasta SUiL:lle kirjallisesti.
18.10 Otteluvarusteiden tarkistus
Ottelutuomareiden tehtävä on ennen ottelun alkua tarkistaa, että pelikenttä ja kaikki otteluvarusteet ovat
paikallaan ja toimivat. Jos erotuomarit havaitsevat vikoja, on ne korjattava välittömästi.
18.11 Pelaajien varusteet
Ottelutuomareilla on oikeus kieltää pelaajia esiintymästä otteluvarusteissa, joiden katsotaan olevan
sopimattomia tai joiden ei katsota soveltuvan rantavesipalloon.
18.12 Pallot
Kaikissa virallisissa otteluissa ja otteluissa on käytettävä FINA:n sääntöjen mukaisesti hyväksyttyjä palloja.
Järjestäjän on toimitettava otteluihin vähintään 10 palloa lämmittelyä ja ottelua varten. Naisten sarjan
rantavesipallo-ottelut pelataan kokoluokka 4:n ja miesten sarjan ottelut kokoluokka 5:n palloilla.
18.13 Ottelun protokolla
Erotuomarit vastaavat oikein laaditusta otteluprotokollasta. Allekirjoitettua ja hyväksyttyä protokollaa ei saa
muuttaa jälkikäteen, ellei siinä havaita ilmiselviä virheitä. Sellaisesta muutoksesta on tiedotettava
molemmille joukkueille niin pian kuin mahdollista.
18.14 Vammat ja sairaudet
Pelaajan kärsimät, lievää vakavammat henkilövahingot on merkittävä otteluprotokollaan tai liitettävä siihen
liitteenä.
18.15 Ottelun sihteeristö
Järjestäjä vastaa siitä, että sihteeristö on miehitetty tyydyttävällä tavalla.
18.16 Tuomarit
Ottelut tuomitaan yhdellä erotuomarilla.
Tarvittaessa voidaan käyttää kahta erotuomaria. Kun käytetään kahta erotuomaria, erotuomarit voivat
tarvittaessa pelikentän tilasta riippuen olla samalla puolella kenttää. Silloin molempien tehtävänä on valvoa ja
tuomaroida ottelua, mutta kummallakin on erityistehtävänsä riippuen siitä, minne päin pelikenttää he ovat
sijoittuneet.
Ohjeet, jotka koskevat kahta erotuomaria pelikentän samalla puolella:
Kun peli kääntyy, "takimmaisen" erotuomarin (lähimpänä maalia) päätehtävä on
valvoa hyökkääjän ja hyökkääjä-puolustajan peliä, vaihtoja sekä kentältä
poistettuja pelaajia. "Etummainen" erotuomari seuraa vastahyökkäystä sekä
estämistä hyökkäys- ja puolustusasemissa.
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Hyökkäys- ja puolustuspelissä lähinnä maalia sijaitseva erotuomari (tuomarin on oltava pidennetyllä maalilinjalla
tai sen läheisyydessä) valvoo hyökkääjän ja hyökkääjä-puolustajan peliä, vaihtoja, kentältä poistamisia sekä
tuomitsee ja ilmaisee tehdyt maalit. Se erotuomari, joka on kentällä (tuomarin on oltava pidennetyn 5metrin
linjan läheisyydessä), valvoo kentän tapahtumia ja ratkaisee, onko vapaaheitto annettu 5metrin linjan
ulkopuolella ja/tai heitetty 5 metrin linjan ulkopuolisesta asemasta (5metrin sääntö).

18.17 Tuomareiden nimeäminen
SUiL nimittää rantavesipallon SM-kisojen erotuomarit.
18.18 Tuomarin pois jääminen
Jos kutsuttu erotuomari ei saavu otteluun, on järjestäjän yritettävä nimittää uusi erotuomari yhdessä
joukkueiden kapteeneiden kanssa. Ensisijaisesti on nimettävä koulutettu erotuomari. Jos joukkueiden
kapteenit ovat päässeet yksimielisyyteen erotuomarista, ei erotuomarin valinnasta voi valittaa jälkeen päin.
18.19 Tuomareiden pukeutuminen
Rantavesipallon SM-kisojen tuomareiden on pukeuduttava SUiL:n määrittämiin asuihin.
18.20 Veden lämpötila
Rantavesipallossa ovat voimassa seuraavat veden lämpötilaa koskevat säännöt:
Yli 16 °C
Ottelut pelataan täysimittaisina.
14 °C - 16 °C Otteluiden kesto on 2 x 6 minuuttia.
Alle 14 °C
Otteluita ei pelata.
Veden lämpö on mitattava ennen ottelun alkua.
18.21 Märkäpuku
Rantavesipallon maalivahdilla saa olla märkäpuku. Märkäpuku ei ole sallittu muille pelaajille.
18.22 Lämmitetty tila
Veden lämpötilan ollessa alle 16 °C järjestäjän on huolehdittava pelikentän läheisyydessä olevasta
lämmitetystä tilasta.
18.23 Ottelujen välinen aika
Veden lämpötilan ollessa alle 16 °C, joukkue ei voi aloittaa uutta ottelua ennen kuin edellisen ottelun
päättymisestä on kulunut 60 minuuttia.
18.24 Säähäiriöt
SUiL tai virallisen ottelun tai ottelun järjestäjän Ottelunjohto voivat milloin tahansa päättää keskeyttää ottelun
huonon sään vuoksi. Esimerkki sellaisesta säästä on ukonilma.
18.25 Pelaajan automaattinen ottelukielto pelin tai vakavan epäurheilijamaisen käytöksen johdosta
Jos pelaajalle annetaan ottelun aikana jäähy väkivaltaisen pelin vuoksi, se johtaa automaattisesti
ottelukieltoon yhden (1) ottelun ajaksi. Ottelukielto suoritetaan seuraavan ottelun aikana.
Jos pelaaja tai pelin johtaja saa ottelun aikana punaisen kortin vakavan epäurheilijamaisen käytöksen
johdosta, se johtaa automaattisesti ottelukieltoon yhden (1) ottelun ajaksi. Ottelukielto suoritetaan
seuraavan ottelun aikana. Mikäli automaattinen ottelukielto tapahtuu sesongin viimeisen ottelun aikana,
kurinpitolautakunta päättää seuraamuksista.
Kun kyseessä on niin suuri rike, että siitä saattaa koitua ottelukielto
useamman kuin yhden ottelun ajaksi, ottelutuomareiden on raportoitava
asiasta Ottelun johtajalle sekä kurinpitolautakunnalle. Pelaaja tai pelin johtaja
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saa automaattisesti ottelukiellon yhden (1) ottelun ajaksi ja kurinpitolautakunta päättää
jatkoseuraamuksista.
Pelaajan tai pelin johtajan katsotaan saaneen tiedon automaattisesta ottelukiellosta samalla, kun erotuomari
on antanut rangaistuksen.
18.26 Protestimenettely
Protesti tulee tehdä vesipallon sarjamääräysten mukaan.
18.27 Rangaistusasioista vastaava taho
Ottelun johtaja käsittelee rangaistusasioita koskevat kysymykset. Ottelun johtaja voi viedä asian
Kurinpitolautakunnalle käsiteltäväksi. Rikkeet, jotka mahdollisesti johtavat yli yhden ottelun ottelukieltoon,
tulee viedä kurinpitolautakunnalle.

18.28 Ottelun johtaja
SUiL valitsee rantavesipallon Suomen mestaruuskilpailuihin kilpailunjohtajan tai otteluvalvojan, joka toimii
näissä säännöissä tarkoitettuna ottelun johtajana, ja jolla on Vesipallon sarjamääräyksissä määrätyt
toimivaltuudet.
Mikäli turnaukseen ei ole erillistä kilpailun johtajaa tai otteluvalvojaa, kilpailun erotuomarit toimivat
kilpailunjohtajina.
SuiL nimittää tarvittaessa turnaukseen ottelun johtajan.
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