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A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 

 

A.1 SÄÄNNÖT JA TULKINNAT 

A.1.1 Suomen vesipallosarjoissa noudatetaan Suomen Uimaliiton sääntöjä, uintiurheilun sääntökirjaa1, kurinpito-, yleis- ja 

sarjamääräyksiä sekä Kansainvälisen Uimaliiton FINA:n vesipallosääntöjä2, ellei näissä sarjamääräyksissä ole määrätty 

poikkeuksia FINA:n vesipallo- tai suorituspaikkasäännöistä. 

A.1.2 Rantavesipalloon sovelletaan erikseen määriteltäviä Rantavesipallon sääntöjä ja ottelumääräyksiä3.  

A.1.3 Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho antaa vesipallon sarjamääräyksiin liittyviä ohjeita ja tulkintoja. 

A.1.4 Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon tekemiin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta Suomen Uimaliiton 

kilpailutyöryhmältä viimeistään viikon kuluessa päätöksen julkitulosta. 

 

A.2 SARJAT 

A.2.1 Suomen Uimaliiton järjestämänä voidaan pelata seuraavat viralliset sarjat aikavälillä 1.1.-31.12.4 

● Miesten, naisten, nuorten alle 23-vuotiaiden ja nuorten alle 17-vuotiaiden Suomen Mestaruussarja (myöhemmin 

MSM, NSM, ASM, BSM) 

● Nuorten Ikäkausisarjat; alle 15-vuotiaat (myöh. IKC), alle 13-vuotiaat (myöh. IKD) ja alle 11-vuotiaat (myöh. IKE)  

● Miesten, naisten, nuorten ja/tai ikäkausisarjojen Suomen Cup (myöh. SC) 

● Miesten, naisten ja/tai nuorten rantavesipallon SM-turnaus (myöh. RV) 

Pelaajan ikä määräytyy sarjan alkamisvuoden viimeisen päivän mukaan. 

A.2.2. Sarjat ovat virallisia sarjoja ja ne järjestetään, jos sarjoissa pelaa vähintään neljä joukkuetta neljästä eri Uimaliiton 

jäsenseurasta. 

A.2.2.1. Mikäli Uimaliitto järjestää yhteistyössä jonkun muun maan liiton kanssa yhteissarjan jossakin ikäluokassa, kyseisen 

ikäluokan SM-sarja voidaan jättää pelaamatta ja sen sijaan Suomen mestaruus voidaan ratkaista kokonaan tai osittain 

kyseisen sarjan sijoitusten tai keskinäisten pelien tulosten perusteella.  

A.2.3. Viralliset sarjat ovat kansallisia kilpailuja, joihin voivat osallistua Suomen Uimaliiton jäsenseurat. Suomen Cup -sarjat 

voidaan järjestää myös kansainvälisenä kilpailuna, jolloin mukaan voidaan ottaa myös yksi tai useampi ulkomainen FINAn 

alaisen kansallisen liiton jäsenseura. 

A.2.4. Liittohallitus päättää kunkin sarjan ilmoittautumis- ja osallistumismaksun. Osallistumisoikeus sarjaan on vain niillä 

Suomen Uimaliiton jäsenseuroilla, jotka ovat määräaikaan mennessä maksaneet liiton jäsenmaksun ja ilmoittautumis- tai 

 
1 Suomen Uimaliiton säännöt ja kurinpitomääräykset sekä Uintiurheilun sääntökirja 
2 FINA vesipallon säännöt suomeksi 
3 Rantavesipallon säännöt suomeksi 
4 Selvyydeksi todetaan: Suomen mestaruussarjat ovat Uintiurheilun sääntökirjassa (Yleismääräykset, 7 §) 
määriteltyjä Suomen mestaruuskilpailuja. Ikäkausisarjat ja Suomen Cup -sarjat ovat Uintiurheilun sääntökirjassa 
(Yleismääräykset, 7 §) määriteltyjä muita valtakunnallisia kilpailuja. 
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osallistumismaksun, tai Suomen Uimaliiton erikseen kutsumilla ulkomaisilla seurajoukkueilla, jotka ovat määräaikaan 

mennessä maksaneet ilmoittautumis- tai osallistumismaksun. 

A.2.5. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho laatii sarjojen otteluohjelmat ja nimeää otteluiden erotuomarit.  

A.2.6. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho voi painavista syistä hyväksyä anomuksesta yli-ikäisiä pelaajia nuorten 

sarjoihin. Anomus tulee tehdä sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä ja yhdessä joukkueessa voi pelata enintään kaksi 

enintään yhden vuoden yli-ikäistä pelaajaa. 

 

A.3 PELIOIKEUS JA EDUSTUSKELPOISUUS 

A.3.1. Kaikki vesipallosarjat lasketaan eri lajeiksi. 

A.3.2. Vesipallossa virallisilla kilpailuilla tarkoitetaan virallisia sarjoja. 

A.3.3. Virallisten sarjojen otteluihin voi osallistua pelaaja, jolla on Yleismääräysten5 ja näiden sarjamääräysten mukainen 

edustusoikeus.  

A.3.4. Seuran tulee ilmoittaa kaikkien joukkueiden pelaajat tulospalvelujärjestelmään (Torneopal) viimeistään kolme 

tuntia ennen ottelutapahtumaa. Jos pelaaja pelaa useammassa joukkueessa, niin hänet on ilmoitettava kaikkiin niihin 

joukkueisiin, joissa hän pelaa. 

A.3.5. Aikuisten ja nuorten Suomen mestaruussarjoissa pelaajalla on pelioikeus runkosarjan jälkeisiin otteluihin siinä 

joukkueessa, jossa hän on ottanut osaa vähintään ¼-osaan runkosarjan otteluista. Tämä rajoitus ei koske nuorta pelaajaa, 

joka on osallistunut vähintään kolmeen nuorten runkosarjan otteluun, eikä ole pelannut runkosarjan otteluita muussa 

aikuisten sarjan joukkueessa. 

A.3.6. Ulkomaalainen pelaaja (ei EU-kansalainen), joka asuu Suomessa, on edustuskelpoinen virallisessa sarjassa, kun 

hänellä on Yleismääräysten ja näiden sarjamääräysten mukainen edustusoikeus. 

A.3.7. Kaikkien aikaisemmin Suomen sarjoissa pelaamattomien ulkomaalaisten pelaajien tulee osoittaa pelioikeuteensa 

vaikuttavat dokumentit (mm. asuminen Suomessa, LEN siirto, lisenssi ja vakuutus sekä joukkueeseen nimeäminen) 

Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho:lle, jonka hyväksyessä pelaajan pelioikeuden, se julkaistaan liiton 

internetsivuilla.6 

A.3.8. Jos havaitaan, että pelaaja on pelannut ilman pelioikeutta, edustuskelpoisuutta, tai siten, että kohdan A.3.3. 

edellytykset eivät ole täyttyneet, kyseisen pelaajan joukkue menettää ottelussa saavuttamansa pisteet ja maalit. 

Vastustajana ollut rikkeetön joukkue saa pitää tekemänsä maalit, voittaa ottelun ja saa kaksi sarjapistettä. 

Edellä mainitusta rikkeestä määrätty rangaistus laitetaan täytäntöön, jos rike on havaittu 21 vuorokauden sisällä 

kyseisestä ottelusta. Tätä myöhemmin havaittu rike kirjataan huomatuksi, ja pelaaja menettää henkilökohtaiset pisteensä 

kaikista pelioikeudetta pelatuista otteluistaan, mutta ottelutuloksia ei muuteta. Lisäksi, mikäli sarjassa on jo aloitettu 

pelaamaan seuraavan sarjavaiheen otteluita, edellisen sarjavaiheen tuloksia ei muuteta. 

 
5 Uintiurheilun sääntökirja, Yleismääräykset, kohdat 5 §,6 § ja 7§ 
6 kts. erilliset ohjeet (linkki) koskien ulkomaalaisen pelaajan edustusoikeutta 
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Lisäksi seura, jonka joukkueessa edellä mainitun mukainen rike on tapahtunut, tuomitaan maksamaan 50 € sarjamaksun 

lisämaksu jokaisesta ottelusta, jossa rike on ollut voimassa. 

A.3.9 Jos ikäkausisarjan otteluun osallistuu pelaaja (tai pelaajia), jota ei ole ilmoitettu näiden määräysten mukaisesti 

joukkueeseen, kyseisen joukkueen seuralle annetaan kauden ensimmäisestä tapauksesta varoitus. Seuraavista 

tapauksista tuomitaan 20 € sarjamaksun lisämaksu per ilmoittamaton pelaaja per ottelu. Seuralle ei tuomita muita 

rangaistuksia, jos pelaajalla olisi muuten ollut pelioikeus ja oikeus edustaa joukkuetta. 

 

A.4 EDUSTUSSIIRTO  

A.4.1. Edustussiirto7 toiseen seuraan on mahdollista sarjakauden aikana Uimaliiton Yleismääräysten8 mukaisesti. 

Edustussiirto vaaditaan, kun pelaaja haluaa muuttaa tietyn vesipallolajin edustuksensa toiseen seuraan. Tällä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa pelaaja on edellisen ja/tai kuluvan lisenssikauden aikana edustanut jo jotain seuraa ja hän haluaa muuttaa 

edustusoikeutensa toiseen seuraan. 

A.4.2. Pelaaja edustaa pääsääntöisesti eri vesipallolajeissa sitä seuraa (oma seura), johon hän on hankkinut Uimaliiton 

kilpailulisenssin. Jos omalla seuralla ei ole kuluvalla sarjakaudella ohjelmassa jotakin vesipallolajia, niin pelaaja voi edustaa 

toista seuraa, jolla on ohjelmassa kyseinen vesipallolaji. Edustusoikeus edellyttää edustusilmoituksen tekemistä 

Uimaliiton myöhemmin määrittämälle taholle ja toisen seuran on hyväksyttävä pelaajan osallistuminen joukkueeseensa. 

Edustusoikeus tulee voimaan seuraavana päivänä edustusilmoituksen jättämisestä, edellyttäen, että toinen seura on 

hyväksynyt pelaajan joukkueeseensa. 

Tilanteessa, jossa pelaajan omalla seuralla on ohjelmassa sellainen vesipallolaji, jonka edustusoikeuden pelaaja haluaa 

muuttaa, hänen on tehtävä edustussiirto Uimaliiton Yleismääräysten mukaisesti.  

A.4.3. Seuran sisäinen aikuisten tai nuorten joukkueiden välinen pelaajasiirto on mahdollista tehdä yhden kerran ennen 

runkosarjan otteluiden päättymistä. Edellä mainitusta joukkueiden välisestä pelaajasiirrosta on ilmoitettava kirjallisesti 

Uimaliiton myöhemmin määrittämä taholle, jolloin pelaaja on oikeutettu edustamaan saman seuran toista joukkuetta 

seuraavana päivänä. 

A.4.4. Nuorten sarjoissa, joissa pelataan semifinaalit ja mitaliottelut, ovat saman seuran toisen joukkueen pelaajat vapaat 

edustamaan seuran toista joukkuetta semifinaalissa ja mitaliottelussa, jos heidän edustamansa joukkue ei yltänyt 

semifinaaliotteluun. Lisäksi on huomioitava kohdan A.3.4. määräykset. 

A.4.5. Muuttuneista edustuksista tiedotetaan liiton sivuilla, poisluettuna kohdan A.4.3. mukaiset tapaukset. Huomioitavaa 

on, että edustussiirto koskee aina kaikkia vesipallolajeja, jos edustussiirrossa ei ole muuta mainittu9. 

 

 

 
7 Edustussiirrolla tarkoitetaan pelaajan edustuksen siirtämistä kahden seuran välillä 
8 Uintiurheilun sääntökirja, Yleismääräykset, kohdat 5 § ja 6 §. 
9 esim. jos edustusoikeuden siirto koskee vaikka vain rantavesipallon miesten SM-sarjaa, on siitä mainittava 
edustussiirtohakemuksessa erikseen 
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A.5 PISTEET JA SIJOITUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN 

A.5.1. Voittanut joukkue saa kaksi pistettä ja tasapeliin päättyneessä ottelussa molemmille joukkueille annetaan yksi piste. 

Jos molemmat joukkueet tuomitaan hävinneeksi ottelu, niin kumpikaan joukkue ei saa pisteitä ottelusta ja 

ottelutulokseksi tulee 0-0. 

A.5.2. Lopullinen sijoitus määräytyy joukkueen sarjassa saavuttamien pisteiden mukaan. 

A.5.3. Jos ottelu, jossa vaaditaan ratkaisu, on peliajan jälkeen tasatilanteessa, se pelataan loppuun FINA:n sääntöjen 

mukaan10. 

A.5.4. Jos ulkoiset olosuhteet tai kentän fyysiset mitat eivät ole tasapuoliset molemmille joukkueille tai katsojille, voidaan 

rangaistusheitot suorittaa erotuomarin päätöksellä vain toiseen kenttäpäätyyn. 

A.5.5. Kahden tai useamman joukkueen ollessa tasapisteissä, se joukkue saa paremman sijoituksen, jolla on parempi tulos 

alla olevissa tilanteissa (osapuolten tuloksia verrataan listan järjestyksessä ylhäältä alaspäin): 

- keskinäisten otteluiden pisteet, 

- keskinäisten otteluiden tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde, 

- keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit, 

- koko sarjan tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde, 

- koko sarjassa tehdyt maalit, 

- arvalla. 

Tässä tapauksessa sarjalla tarkoitetaan kyseessä olevaa sarjavaihetta (esim. runkosarja, jatkosarja). 

Missä tahansa vaiheessa, kun tasoissa olevien joukkueiden määrä vähenee kahteen joukkueeseen, niin vertailu aloitetaan 

ylhäältä uudelleen. 

 

A.6 OTTELUSIIRROT 

A.6.1. Ottelu on pelattava otteluohjelmaan määrättynä aikana.  

A.6.1.1. Ylivoimaisen esteen ilmaantuessa voi jompikumpi joukkue tai molemmat joukkueet anoa ottelun siirtämistä 

Uimaliiton myöhemmin määrittämä taholta. Kirjallisen anomuksen on oltava perillä sarjavastaavalla 14 päivää ennen 

alkuperäistä ottelupäivää, jos se on käytännössä mahdollista. Siirrosta ilmoitetaan molemmille osapuolille kirjallisesti 

viimeistään seitsemän (7) päivää ennen alkuperäistä ottelupäivää. 

A.6.2 Vahvistetun sarjaohjelman julkaisun jälkeen tapahtuva ottelusiirto on aina maksullinen. Ottelusiirron maksaa siirtoa 

anova seura. Siirtomaksu 40 € tulee suorittaa viimeiseen anomuspäivään mennessä Suomen Uimaliiton tilille. 

A.6.2.1. Kirjalliseen siirtoanomukseen tulee liittää maksutosite suoritetusta siirtomaksusta tai anomus, ettei siirtomaksua 

tarvitse maksaa ja vain tällaiset siirtoanomukset käsitellään. Päätös ottelusiirrosta lähetetään molemmille osapuolille yhtä 

(1) viikkoa ennen ko. ottelua tulospalvelujärjestelmässä ilmoitetun joukkueenjohtajan sähköpostiosoitteeseen. 

 
10 Vesipallon säännöt ja muutokset 2017-2021, VP 11.3  
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A 6.2.2. Ottelusiirtomaksusta voi anoa vapautusta Uimaliiton myöhemmin määrittämä taholta, mikäli siirto tapahtuu 

ottelun järjestävästä seurasta riippumattomista syistä. Tällaiseksi syyksi ei voida lukea sitä, ettei järjestäväksi seuraksi 

merkitty seura ole varannut ottelulle peliaikaa etukäteen. 

A.6.2.3. Ikäkausisarjojen otteluita voi siirtää kuluitta suotuisampaan ajankohtaan pelattavaksi seuraavin ehdoin:  

- Yksittäisen joukkueen kaikkia turnauksen otteluita ei voi siirtää, vaan turnaukseen merkittyjen joukkueiden tulee pelata 

vähintään kaksi turnauksen otteluista alkuperäisesti suunnitellun mukaisesti.  

- Siirron voi tehdä, mikäli sillä vältetään hyvin epäedullisen ajankohdan peli; yleensä sunnuntai-illan klo 19.30 jälkeen 

suunniteltu vieraspaikkakunnan peli.  

- Siirto sopii molemmille joukkueille, turnausjärjestäjälle ja Uimaliiton myöhemmin määrittämä taholle. 

- Ilmoitus tulee turnausjärjestäjälle, jonka turnauksesta peli siirretään, viimeistään 14 vrk ennen turnauksen alkua (jotta 

ehtii perumaan allasvarauksen kuluitta) ja samaan aikaan sarjavastaavalle joka tekee muutoksen Torneopaliin.  

Siirretyn pelin uusi ajankohta täytyy ilmoittaa ilmoitusta tehdessä jotta muutos voidaan kirjata Torneopaliin. Mikäli 

ilmoitus tulee myöhemmin, on siirretyn ottelun joukkueiden korvattava mahdolliset kulut käyttämättä jäävästä vuorosta 

järjestävälle seuralle.  

- Siirretyn ottelun järjestelyistä vastaavat pelaavat joukkueet itse. Myös tuomarihankinta ja erotuomarin tai -tuomareiden 

matkakorvaukset ovat ottelua siirtävien joukkueiden vastuulla.  

- Siirretty peli täytyy pelata ennen kyseisen sarjavaiheen viimeistä merkittyä ottelua. 

A 6.3. Yksittäisen ottelun alkamisajan muutosta saman päivän sisällä ei katsota ottelusiirroksi, jos ottelu siirtyy alkavaksi 

kello 11.00 ja 19.00 väliselle ajalle. Turnauksissa tapahtuvia otteluiden alkamisaika- tai pelipäivän muutoksia ei katsota 

ottelusiirroksi, elleivät ne aiheuta ylimääräisiä yöpymis- ym. kuluja joukkueille, erotuomareille tai toimitsijoille, tai aiheuta 

kohtuutonta haittaa joukkueelle tai joukkueille. Päätöksen mahdollisesta kohtuuttomasta haitasta tekee Uimaliiton 

myöhemmin määrittämä taho. 

A.6.4. Jos joukkueet eivät pääse keskenään sopimukseen uudesta ottelupäivästä, määrää Uimaliiton myöhemmin 

määrittämä taho ottelulle uuden päivämäärän. 

A.6.5. Kunkin sarjan ottelut on pelattava ennen seuraavan sarjavaiheen ensimmäistä ottelua. 

A.6.6. Jos ottelun siirrosta aiheutuu kustannuksia liitolle tai toisille seuroille, kilpailutyöryhmä voi Uimaliiton myöhemmin 

määrittämän tahon esityksestä velvoittaa siirron tehneen seuran tai molemmat seurat korvaamaan aiheutuneet 

kustannukset.  

A.6.7. Ikäkausisarjojen otteluissa noudatetaan yllä olevia määräyksiä, kuitenkin niin, että ylivoimaisen esteen 

ilmaantuessa joukkueet sopivat keskenään uudesta peliajasta, jonka sarjavastaava hyväksyy, eikä siirtomaksua tarvitse 

suorittaa.  

A.6.8 Mikäli Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho katsoo, että ottelu on siirretty muusta kuin ylivoimaisesta esteestä 

johtuen, Kilpailutyöryhmä voi Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon anomuksesta velvoittaa siirron tehneen 

joukkueen maksamaan siirtomaksun jälkikäteen. 

 

A.7 LUOVUTUKSET 

A.7.1. Ottelua ei voi aloittaa vähemmällä kuin seitsemällä 

(7) pelaajalla. 
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A.7.2. Jos joukkue ei ole valmis aloittamaan ottelua viimeistään viisi (5) minuuttia ohjelmaan merkityn alkamisajan jälkeen, 

ottelun erotuomari voi tuomita joukkueen luovuttaneeksi. 

A.7.3. Luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta ja kaikki sen aiemmat ottelut mitätöidään.  

A.7.4. Jos luovuttaneeksi tuomitulla joukkueella on ollut ylivoimainen este saapua otteluun, Uimaliiton myöhemmin 

määrittämä taho voi määrätä ottelulle lopputuloksen tai uuden ajankohdan saatuaan ensin luovuttaneen seuran 

selvityksen tapahtuneesta.  

Sairastumistapaukset katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, mikäli joukkueeseen kauden aikana nimetyistä pelaajista yli 70% 

osalta toimitetaan lääkärintodistus sairaudesta kilpailunjohtajalle tai Uimaliiton myöhemmin määrittämälle taholle 

vuorokauden kuluessa suunnitellusta ottelusta. 

A.7.4.1. Mikäli kyseessä oleva ottelu on muu kuin runkosarjan ottelu, Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho voi tuomita 

ottelun luovuttaneen joukkueen osalta hävityksi, ilman sarjasta sulkemista tai aiempien otteluiden mitätöintiä. 

A.7.5. Luovuttanut seura on velvollinen maksamaan luovutussanktiona aiheuttamansa välittömät kustannukset liitolle ja 

sarjan muille joukkueille. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho todentaa ja hyväksyy aiheutuneet kustannukset 

luovuttaneen seuran maksettavaksi. 

 

A.8 TALOUS 

A.8.1. Otteluohjelmassa ensiksi mainittu seura on kotijoukkue ja järjestävä seura, joka huolehtii ottelun vaatimista 

toimitsijoista. Järjestävä seura vastaa kaikista ottelun järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista pois lukien 

kustannuksista, jotka ovat mainittu kohdissa A.8.2 ja A.8.4. Mahdolliset tuotot saa järjestävä seura, ellei muuta ole 

sovittu. 

A.8.2. Otteluohjelmassa toisena mainittu seura on vierailijajoukkue, joka vastaa omista matka-, majoitus- ja 

ruokailukustannuksistaan. 

A.8.3. Turnauksen järjestäjä huolehtii turnauksessa otteluiden vaatimista toimitsijoista ja vastaa kaikista otteluiden 

järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Turnauksen järjestäjä ei vastaa vierailijajoukkueiden kustannuksista eikä 

kustannuksista, jotka on mainittu kohdassa A.8.4. 

A.8.4. Kaikista erotuomari- ja otteluvalvojan kuluista vastaa Uimaliitto. Tästä poikkeuksena A.6.2.3. kohdassa määritellyt 

kulut. Myös osa allasvarauksista saatetaan maksaa Uimaliiton toimesta ja sisällyttää sarjamaksuun. 

A.8.5. Sarjaan osallistuvien seurojen tulee koulutus- ja toimitsijoiden organisoitumistoiminnallaan huolehtia, että 

toimitsijoita on otteluissa ja turnauksissa riittävästi käytettävissä.   

A.8.6. Sarjaan osallistuva joukkue on velvoitettu ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä Uimaliitolle sarjan 

tuomarointiin osallistuvan erotuomarin, joka on sarjan vaatimusten mukaisesti koulutettu ja on valmis tuomitsemaan 

sarjan otteluita sekä osallistumaan Uimaliiton tuomarikoulutuksiin vaadittavilta osin. Mikäli joukkue ei nimeä 

erotuomaria, Uimaliitto laskuttaa erikseen ilmoitettavan sarjamaksun lisämaksun erotuomarin puuttumisesta johtuen.  
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A.9 TIEDOTTAMINEN 

A.9.1. Ottelupöytäkirjan alkuperäiskappale annetaan erotuomarille ottelun jälkeen, ja hänen tulee säilyttää pöytäkirja 

sarjakauden ajan. Ottelupöytäkirjasta otettu kuva liitetään tulospalvelujärjestelmään ottelun jälkeen. Kuva liitetään 

Internet-osoitteessa vesipallo.torneopal.fi/ilmoita. Molemmille joukkueille annetaan yksi (1) kopio. 

A.9.2 Järjestävä seura on velvollinen ylläpitämään Aikuisten ja nuorten SM- sarjojen otteluissa live-seurantaa. Muissa 

otteluissa ja turnauksissa ottelutulokset sekä pelitapahtumat on päivitettävä Torneopaliin viimeistään seuraavan päivän 

aikana. Ottelun erotuomarien tai otteluvalvojan tulee valvoa, että kuva pöytäkirjasta lähetetään jokaisesta ottelusta 

ottelun päätteeksi ohjeiden mukaan. 

Laiminlyönneistä seuralle lähetetään 50€ sarjamaksun lisämaksu jokaisesta ottelusta jossa laiminlyönti on tapahtunut. 

A.9.3. Järjestävän seuran tulee ilmoittaa kaikki tulevat MSC-, NSC-, MSM- ja NSM -ottelut ja otteluiden tulokset 

paikkakunnan tiedotusvälineille. 

A.9.4. Aikuisten sarjojen vierasjoukkueen tulee kotijoukkueen pyynnöstä ilmoittaa joukkueen kokoonpano kaksi 

vuorokautta ennen po. ottelun alkua.11 

 

A.10 PROTESTIT 

A.10.1 Uintiurheilun sääntökirjan Yleismääräysten kohdassa GR 9.2, Kurinpitomääräyksissä sekä näissä Vesipallon 

sarjamääräyksissä tarkoitettuna ”kilpailunjohtajana” toimii vesipallo-otteluissa joko nimetty kilpailunjohtaja, otteluvalvoja 

(delegaatti), jury tai milloin edellä mainittuja ei ole nimitetty kyseiseen otteluun, Uimaliiton myöhemmin määrittämä 

taho. Kilpailunjohtajan, otteluvalvojan sekä juryn nimittämisestä määrätään näiden sarjamääräysten kohdassa C.2. 

A.10.2. Protesti on tehtävä Uintiurheilun sääntökirjan yleismääräysten GR 9.2: ssa12 määrätyllä tavalla ja liiton 

internetsivuilla olevaa protestilomaketta käyttäen. 

A.10.3. Protesti tehdään Uimaliiton virallisella protestilomakkeella.13 Protestin tehneen joukkueen tulee suorittaa GR 9.2.2 

mukainen protestimaksu Suomen Uimaliiton tilille. Maksusuorituksesta tulee välittömästi lähettää sähköinen kuittikopio 

osoitteeseen vesipallo@uimaliitto.fi protestikäsittelyn käynnistämiseksi.  

A.10.4. Turnausten aikana tehdyt protestit luovutetaan kilpailunjohtajalle tai milloin kilpailunjohtajaa ei ole nimetty, sen 

tehtäviä kohdan A.11.1. mukaisesti hoitavalle jurylle. 

A.10.4.1. Otteluissa, joissa ei ole kohdan A.11.1 mukaista kilpailunjohtajaa tai juryä, on protesti toimitettava ottelun 

erotuomarille, joka välittää sen edelleen Uimaliiton myöhemmin määrittämälle taholle tutkittavaksi. 

A.10.5. Protestista tulee tehdä merkintä ottelupöytäkirjaan. 

A.10.6. Protestikäsittelystä vastaa kilpailunjohtaja olemassa olevien sääntöjen, määräysten ja ohjeiden mukaan. 

Kilpailunjohtajan tekemästä ratkaisusta on oikeus 7 päivän kuluessa valittaa Uimaliiton kilpailutyöryhmälle. 

 
11 Huom. Selvyyden vuoksi todettakoon, että joukkueet sopivat keskenään ilmoittamiskäytännön. Lisäksi 
todettakoon, että po. ilmoittamismenettelyllä annetaan järjestävälle joukkueelle mahdollisuus käsiohjelman 
tekoon, jolla parannetaan tiedotusta yleisölle ja muille intressiryhmille. 
12 Uintiurheilun sääntökirja, yleismääräykset, GR 9.2 
13 Uimaliiton protestilomake 
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A.10.7. Protestimaksu jää Uimaliitolle, mikäli protesti hylätään. Jos protesti hyväksytään, maksu palautetaan. 

 

A.11 SAKKO- JA RANGAISTUSMENETTELY 

A.11.1. Ottelun erotuomarilla tai kohdan A.10.1 mukaisella kilpailunjohtajalla14 tai juryllä on oikeus pyytää kurinpidollisia 

toimenpiteitä kurinpitolautakunnalta koskien pelaajaa, toimitsijaa tai seuraa. Lisäksi kurinpitolautakunta voi oma-

aloitteisesti ottaa minkä tahansa ottelutapahtuman tai otteluun läheisesti liittyvän tapahtuman kurinpidolliseen 

käsittelyyn. 

A.11.2. Jos joku henkilö loukkaa erotuomarin, otteluvalvojan, erotuomarikouluttajan tai toimitsijan fyysistä 

koskemattomuutta, tai ottelussa tapahtuu muu kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluva asia, kilpailunjohtajan on 

laadittava asiasta välittömästi kurinpitomääräysten mukainen raportti kurinpitolautakunnalle.1516 Jos ottelussa ei ole 

määriteltyä kilpailunjohtajaa, raportin tekee erotuomari tai jury. 

A.11.3. Raakuudesta poistettu pelaaja saa aina vähintään yhden ottelun kilpailu- ja toimitsijakiellon. Jos raakuus on ollut 

vakava, voi erotuomari turnauksissa antaa pelaajalle turnauksen loppuun ulottuvan kilpailu- ja toimitsijakiellon. Yli yhden 

ottelun kestävä kilpailu- ja toimitsijakielto on erikseen merkittävä ottelun pöytäkirjaan ja sen kopioihin. 

A.11.3.1. Selvyyden vuoksi on kaikki raakuustapaukset merkittävä ottelun pöytäkirjaan. 

A.11.3.2. Ottelun erotuomarien on kirjoitettava jokaisesta raakuustapauksesta raportti kurinpitolautakunnalle viimeistään 

kolmen päivän kuluttua tapahtuneesta. 

A.11.3.3. Kun pelaaja on poistettu raakuuden takia pelistä, hänen pelinumeronsa täytyy jättää tyhjäksi seuraavassa 

kilpailukiellon alaisessa saman sarjan ottelussa. Kilpailukielto ja tyhjä numero koskevat sitä sarjaa, jossa rangaistus on 

annettu. Kilpailukiellossa oleva henkilö ei voi pelata missään joukkueessa tai toimia minkään joukkueen toimitsijana 

muissa sarjoissa ennen kuin kilpailu- ja toimitsijakielto on kärsitty. 

A.11.4. Liiton kurinpitolautakunta voi anomuksesta myöntää poikkeuksen kilpailu- ja/tai toimitsijakieltorangaistuksen 

kärsimisestä. Anomus on tehtävä kirjallisesti etukäteen vähintään 48 tuntia ennen sitä ottelua, jossa kilpailu- ja/tai 

toimitsijakielto toivotaan voitavan kärsiä alun perin määrätyn ottelun sijaan. Kurinpitolautakunta voi myös anomuksesta 

päättää kilpailukiellon lyhentämisestä perustellusta syystä. 

A.11.5. Kilpailu- tai toimitsijakiellon saanut henkilö ja hänen seuransa ovat vastuussa kilpailu- ja toimitsijakieltojen 

noudattamisista. 

A.11.5.1. Jos havaitaan, että ottelussa ei ole noudatettu kilpailu- tai toimitsijakieltoa, joukkue menettää ottelussa 

saavuttamansa pisteet ja maalit ja kilpailu- tai toimitsijakieltoaan rikkoneelle henkilölle määrätään lisärangaistuksena 

kahden ottelun sarjakohtainen kilpailu- tai toimitsijakielto. 

A.11.6. Kaikista joukkueen toimitsijoiden saamista punaisista korteista seuraa automaattisesti yhden ottelun 

toimitsijakielto. 

 
14 kts. kohta C.2.1 
15 FINA water polo rules, appendix c 
16 Suomen Uimaliiton kurinpitomääräykset 
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A.11.7. Jos pelaaja poistetaan toistuvasti (kolmas kerta ja siitä eteenpäin) minkä tahansa sarjan ottelusta 

epäurheilijamaisen käytöksen johdosta, pelaajan käytöksestä on tehtävä raportti kurinpitolautakunnalle riippumatta siitä, 

onko aiemmasta epäurheilijamaisesta käytöksestä tehty myös erilliset raportit kurinpitolautakunnalle. Raportin laatii 

sarjavastaava tai erotuomarien nimeäjä viikon kuluessa kolmannen tai sitä seuraavien pelaajan epäurheilijamaisten 

käytösten jälkeen. 

 

A.12 VERRYTTELY 

A.12.1. Joukkueille on varattava kohtuullinen aika verryttelyyn välittömästi ennen ottelun alkua. MSM-, NSM -, ASM- ja 

BSM- sarjoissa tämä aika tulee olla vähintään 15 minuuttia uinti- ja palloverryttelyä altaassa, jossa on maalit. 

A.12.2. Verryttelyaika pallojen kanssa tulisi olla, mikäli mahdollista, vähintään 30 minuuttia altaassa, jossa on maalit. 

A.12.3. Tilanteissa, joissa joukkue joutuu pelaamaan kaksi ottelua peräkkäin, verryttelyajan tulee olla vähintään 30 

minuuttia, jos joukkueet eivät asiasta muuta sovi. 

 

 

B. PELIALUE, LAITTEISTO JA VARUSTEET 

 

B.1 PELIALUE 

Vesipallon pelikentän tulee täyttää FINA: Facilities Rules 2017-202117 kohdan FR 7 ehdot seuraavin poikkeuksin: 

B.1.1. Altaan syvyyden eikä kentän reunamerkintöjen tarvitse täyttää FINA:n sääntöjä. Huom. Maali-, 2 metrin-, 5 metrin-, 6 

metrin- ja keskilinja tulee merkitä sääntöjen mukaan. 

B.1.2. MSC-, NSC-, MSM- ja NSM -sarjan mitaliotteluissa altaan vähimmäismitat ovat: pituus 23 m, leveys 13 m ja syvyys 1,6 

m. 

B.1.3. Muiden sarjojen mitaliotteluissa altaan vähimmäismitat ovat: pituus 23 m, leveys 13 m ja syvyys 1,5m. 

B.1.4. Altaan mitan on pysyttävä samanlaisena koko sarjan ajan. Käytettävä altaan mitta on ilmoitettava Uimaliiton 

myöhemmin määrittämälle taholle ennen sarjan alkua. 

B.1.5. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho voi anomuksesta hyväksyä poikkeuksia kohtiin B.1.2. – B.1.4. 

 

B.2 LAITTEISTO JA VARUSTEET 

B.2.1. Ajanottolaitteiden ei tarvitse täyttää FINA:n sääntöjä.18 

B.2.2. Aikuisten ja nuorten SM-sarjojen otteluissa on oltava selvästi peliaikaa osoittava kello ja vähintään kaksi kelloa, 

jotka osoittavat joukkueen katkeamatonta pallon hallussapitoaikaa. Kaikkien kellojen tulisi osoittaa vähenevää aikaa. 

B.2.3. Miesten, naisten, A- ja B-junioreiden sarjojen otteluissa maalien tulee täyttää sääntöjen VP 2 määräykset ja altaan 

reunamerkkien tulee olla sääntöjen VP 1.6 ja VP1.7 mukaiset sekä sihteerillä tulee olla VP 1.9 mukaiset liput. Kentän 

 
17 FINA: Facilities Rules 2017-2021  
18 Vesipallon säännöt ja muutokset 2017-2021, kohdat VP1 – VP3 
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reunojen ei välttämättä tarvitse olla merkittyjä sääntöjen edellyttämällä tavalla. Ottelun erotuomarien tulee valvoa, että 

maalit, pallot, merkit ja liput vastaavat sääntöjä. Puutteet maaleissa, palloissa, merkeissä tai lipuissa tulee erotuomarin 

merkitä ottelupöytäkirjaan ja antaa seuralle asiasta huomautus. Havaituista puutteista peritään 50 € sarjamaksun 

lisämaksu järjestävältä seuralta jokaisesta ottelusta, jossa puute havaitaan uudelleen ensimmäisen kerran huomautuksen 

jälkeen. 

B.2.4. otteluista on pidettävä Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon hyväksymää ottelupöytäkirjaa. 

B.2.5. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho voi anomuksesta hyväksyä poikkeuksia kohtaan B.2.2. 

 

 

C. TOIMITSIJAT   

 

C.1 SIHTEERIT, AJANOTTAJAT JA MAALITUOMARIT 

C.1.1. Miesten, naisten, A- ja B-junioreiden sarjoissa sihteerin ja ajanottajien on oltava hyvin perehtyneitä sääntöihin ja 

määräyksiin.  

C.1.2. Muissa sarjoissa on vähintään kahden toimitsijan oltava hyvin perehtyneitä sääntöihin ja määräyksiin. 

C.1.3. Miesten, naisten, A- ja B-junioreiden sarjoissa otteluissa tulee olla kuulutus. Joukkueet ja erotuomarit on esiteltävä 

ennen ottelun alkua. Kuulutusten on oltava hyvän tavan mukaisia. 

C.1.4. Aikuisten SM -sarjoissa on oltava maalituomarit. Muissa otteluissa ei tarvitse käyttää maalituomareita, mutta niiden 

käyttöä suositellaan. 

C.1.5. Toimitsijoiden vajaalukuisuudesta järjestävää seuraa rangaistaan 30 € sarjamaksun lisämaksulla. Miesten, naisten, A- 

ja B-junioreiden otteluissa tulee olla vähintään sihteeri, sihteeri 2 (torneopal live) sekä ajanottaja. Ikäkausisarjoissa tulee 

olla vähintään sihteeri ja ajanottaja. 

C.1.6. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho voi anomuksesta hyväksyä poikkeuksia kohtiin C.1.1.- C.1.3. 

C.1.7. Ottelun erotuomarit, jury tai kilpailunjohtaja tekevät kirjallisen ilmoituksen sarjavastaavalle tilanteista, joissa 

ilmenee toimitsijoiden vajaalukuisuutta tai perehtymättömyyttä sääntöihin ja määräyksiin. 

 

C.2 OTTELUN TUOMARISTO 

C.2.1. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho nimeää tarvittaessa tärkeimpiin otteluihin ja turnauksiin otteluvalvojan tai 

muun henkilön, joka toimii kilpailunjohtajana. 

C.2.2. Ellei turnaukseen ole nimetty kilpailunjohtajaa Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon toimesta, turnauksen 

järjestävän seuran tulee nimetä ennen ottelun tai turnauksen alkua pidettävässä palaverissa turnaukseen 3- tai 5-

jäseninen jury, joka koostuu paikalla olevista toimijoista tai joukkueenjohtajista. Juryyn tulee valita jäsenet siten, että jury 

koostuu eri seurojen edustajista. Juryn tehtävistä määrätään tarkemmin näiden sarjamääräysten kohdissa A.10. ja A.11. 

C.2.3. Otteluvalvojan on: 

- valvottava, että erotuomarityöskentely tapahtuu ja turnaus järjestetään voimassa olevien sääntöjen ja 

määräysten mukaisesti, 

- määrättävä otteluiden erotuomarit, ellei sitä ole 

etukäteen tehty, 

- pidettävä tekninen tiedotustilaisuus joukkueiden 
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johtajille ennen turnauksen alkua. Tilaisuudessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja mahdolliset 

poikkeukset esim. peliolosuhteissa. 

- ratkaistava protesti, mikäli juryä ei ole nimetty, 

- laadittava  raportti turnauksen järjestelyistä ja erotuomarityöskentelystä, 

- valvottava ottelun toimitsijoiden toimintaa, 

- toimittava erotuomareiden apuna ja tukena otteluissa. 

- hyväksyttävä ottelun pöytäkirja yhdessä erotuomarien kanssa, jos molemmat erotuomarit ovat alaikäisiä. 

C.2.4. Otteluvalvojalla on oikeus 

- puuttua ottelun tai turnauksen järjestelyihin ja toimitsijoihin. Hän hyväksyy lopullisesti kunkin pelin toimitsijat, 

- neuvoa erotuomareita ottelun aikana, 

- ja velvollisuus keskustella erotuomareiden kanssa ottelun jälkeen heidän tekemistään ratkaisuista, 

- antaa ratkaisumalli johonkin pelitapahtumaan, jos erotuomari sitä pyytää, 

- määrätä ottelu peruttavaksi tai keskeyttäväksi, mikäli sitä ei voida suorittaa loppuun puolueettomasti ja 

turvallisesti. 

C.2.5. Otteluvalvojalla ei ole oikeutta puuttua erotuomareiden tekemiin päätöksiin, elleivät ne ole suoranaisesti sääntöjen 

vastaisia. 

C.2.6. Virallisissa SM -sarjoissa sekä Suomen Cupissa ottelut tuomitaan kahdella erotuomarilla, ellei Uimaliiton 

myöhemmin määrittämä taho ole aikaisemmin ilmoittanut yhden erotuomarin käyttämisestä ko. ottelussa. Jos toinen 

erotuomari ei saavu otteluun, niin ottelu voidaan tuomita yhdellä täysi-ikäisellä erotuomarilla tai joukkueet voivat 

yhteisellä päätöksellä jättää ottelun pelaamatta. Tällöin Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho määrää ottelulle uuden 

ajankohdan. Peruuntuneen ottelun joukkueet vastaavat taholtaan omista kuluistaan. 

C.2.7. Virallisissa aikuisten, ASM ja BSM sarjan otteluissa erotuomarin asuna on valkoiset pitkät housut, valkoinen tai 

Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon määrittämä kaulus- tai T-paita ja vaaleat sisäkengät. Erotuomarien tulee 

pukeutua yhtenäisesti. 

 

 

D VESIPALLON VIRALLISET SARJAT 

 

D.1 JOUKKUEET 

D.1.1. Sarjoihin osallistutaan ilmoittautumisen perusteella. 

D.1.2. Virallisiin sarjoihin voivat osallistua ne hyväksytyt joukkueet, jotka ovat määräaikaan mennessä suorittaneet sarjan 

ilmoittautumismaksun. Tätä maksua ei palauteta, vaikka joukkue vetäytyisi ennen ko. sarjan alkua. 

D.1.3. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho voi rajoittaa virallisten sarjojen osallistujamäärää. Jos osallistujamäärää 

rajoitetaan, sarjoihin valitaan vähintään edellisen kauden viisi parasta joukkuetta ja karsintojen kautta pääsevä/pääsevät 

joukkue/joukkueet. Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho päättää karsinnoista tai joukkueiden valintakriteereistä 

rantavesipallon SM-turnauksiin. 
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D.2 SARJOJA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

D.2.1 AIKUISTEN SM-SARJOJA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 

D.2.1.1. Sarjassa pelataan runkosarja, semifinaaliottelut, pronssiottelu ja finaaliottelut (paras viidestä), mikäli sarjassa on 

viisi tai enemmän joukkuetta. Mikäli joukkueita on neljä, pelataan sarjassa runkosarja, pronssiottelu ja finaaliottelut 

(paras viidestä). 

D.2.1.2. Runkosarja pelataan sovitun sarjaohjelman mukaan. 

D.2.1.3. Semifinaaleihin pääsevät runkosarjan neljä parasta joukkuetta.  

D.2.1.4. Runkosarjan voittanut ja runkosarjassa toiseksi tullut joukkue pelaavat kaksi ensimmäistä semifinaaliottelua 

kotikentillään ja tarvittavan kolmannen semifinaaliottelun vieraskentällä. Runkosarjan voittanut joukkue pelaa 

runkosarjan neljänneksi sijoittuneen joukkueen kanssa ja vastaavasti toiseksi sijoittunut joukkue pelaa runkosarjassa 

kolmanneksi sijoittuneen kanssa. (runkosarjasijoitus määräytyy näiden sarjamääräysten kohdan A.5 mukaan). 

D.2.1.5. Semifinaalit pelataan siten, että voittoon tarvitaan kaksi otteluvoittoa. Voittaneet joukkueet pääsevät finaaleihin 

pelaamaan Suomen mestaruudesta. Semifinaaliottelut pelataan ratkaisuun asti FINA:n sääntöjen mukaan. 

D.2.1.6. Semifinaalinsa hävinneet joukkueet pelaavat yhden ottelun runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä 

lopullisesta sijoittumisesta sarjassa kolmanneksi ja neljänneksi. Ottelun voittaja saa pronssimitalit.  

D.2.1.7. Mikäli sarjassa on neljä joukkuetta, semifinaaleita ei pelata. Runkosarjan sijoitukset ratkaisevat suoraan 

mitaliotteluiden joukkueet. Runkosarjan voittaja ja toiseksi sijoittunut joukkue pelaa finaalissa D.2.1.8 mukaisesti. 

Runkosarjan 3. ja 4. sijoittuneet joukkueet pelaavat yhden ottelun, runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä, 

lopullisesta sijoittumisesta sarjassa kolmanneksi ja neljänneksi. Ottelun voittaja saa pronssimitalit. 

D.2.1.8. Suomen mestaruuteen tarvitaan kolme otteluvoittoa. 

D.2.1.9. Finaaliottelut pelataan ratkaisuun asti FINA:n sääntöjen mukaan. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue 

järjestää 1. ja 3. sekä tarvittaessa 5. ottelun ja runkosarjassa heikommin sijoittunut joukkue järjestää 2. ja tarvittaessa 4. 

ottelun. 

D.2.1.10. Semifinaalit, pronssiottelu ja/tai finaaliottelut tai osa niistä voidaan pelata myös puolueettomalla paikkakunnalla 

osana isompaa ottelukokonaisuutta, mikäli Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho sellaisen järjestää. Uimaliiton 

myöhemmin määrittämän tahon tulee ilmoittaa poikkeuksellisista jatko-ottelujärjestelyistä ennen runkosarjan alkua. 

 

 

D.2.2 SUOMEN CUP-SARJOJA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 

D.2.2.1. Sarjat pelataan sovitun otteluohjelman mukaan. 

D.2.2.2. Suomen Cupin lopputurnauksen järjestämisestä päättää Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho. 

D.2.2.3 Naiset voivat pelata miesten Suomen Cup -joukkueessa. 
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D.2.3 NUORTEN SARJOJA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 

D.2.3.1. Ikäkausisarjoissa runko- ja mahdollinen jatkosarja pelataan sovitun sarjaohjelman mukaan.  

D.2.3.2. Ikäkausisarjojen finaaliturnauksen järjestää edeltävän sarjaosion voittanut joukkue R1. Mikäli kyseinen joukkue on 

estynyt turnauksen järjestämisestä, järjestäjän päättää Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho. 

D.2.3.2.1. Finaaliturnaus tai osa siitä voidaan pelata myös jollain muulla paikkakunnalla osana isompaa 

ottelukokonaisuutta, mikäli Uimaliiton myöhemmin määrittämä taho sellaisen järjestää. Uimaliiton myöhemmin 

määrittämän tahon tulee ilmoittaa poikkeuksellisista jatko-ottelujärjestelyistä ennen runkosarjan alkua. 

D.2.3.3. Ikäkausisarjojen finaaliturnaukset pelataan Final Four -pelijärjestelmällä. R1 tarkoittaa edeltävän sarjaosion 

voittanutta joukkuetta, R2 on runkosarjan 2. sijoittunut joukkue jne. 

ottelu: semifinaaliottelu R2-R3, 

ottelu: semifinaaliottelu R1-R4, 

ottelu: pronssiottelu hävinneet joukkueet otteluista 1 ja 2, 

ottelu: finaaliottelu voittaneet joukkueet otteluista 2 ja 1 

D.2.3.4. Ottelut pelataan ratkaisuun FINA:n sääntöjen mukaan. 

 

D.2.4 SARJOJA KOSKEVAT MUUT MÄÄRÄYKSET 

D.2.4.1. Kaikissa Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon alaisena järjestetyissä otteluissa ja turnauksissa pelaavat 

joukkueet ovat velvollisia osallistumaan mahdollisesti ennen ottelua tai turnausta järjestettävään tuomari- tai 

kilpailunjohtajatilaisuuteen. Osallistuja voi olla joukkueenjohtaja, valmentaja tai aikuisten sarjoissa joukkueen kapteeni. 

Tuomari- tai kilpailunjohtajan palaveri pidetään välittömästi ennen ottelun verryttelyajan alkua tai turnauksen alussa ja 

siitä ilmoitetaan joukkueille viimeistään kaksi tuntia ennen palaverin alkua (turnauksissa samaan aikaan kuin turnauksen 

otteluajat julkaistaan). 

D.2.4.2. Kaikki virallisiin sarjoihin osallistuvat joukkueet sitoutuvat osallistumaan Uimaliiton järjestämään 

koulutustoimintaan sarjoihin ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetussa laajuudessa. 

D.2.4.3. Kaikissa sarjoissa voidaan poiketa vesipallosäännöt ja muutokset 2019-2021 kohdan VP 5 määräyksistä 

seuraavasti: 

● VP 5.1 Kumpaankin joukkueeseen tulee kuulua seitsemän pelaajaa, joista yhden pitää olla maalivahti ja hänen on 

käytettävä maalivahdin lakkia, sekä enintään kuusi varamiestä, joita voidaan käyttää vaihtopelaajina. 

Joukkueelta, joka pelaa vähemmällä kuin seitsemällä pelaajalla, ei vaadita maalivahtia. 

● VP 5.6 Pelaajia voidaan vaihtaa milloin tahansa ottelun aikana siten, että kentältä lähtevä pelaaja poistuu 

sisääntuloalueelle, joka on lähinnä omaa maalilinjaa. Vaihtopelaaja voi tulla kentälle sisääntuloalueelta niin pian, 

kun vaihtoon tullut pelaaja on selvästi nähtävissä omalla sisääntuloalueella. Jos maalivahti on vaihdettu tämän 

säännön puitteissa, vaaditaan vaihtopelaajaa käyttämään maalivahdin lakkia. Vaihtoa ei kuitenkaan saa tehdä 

tämän säännön puitteissa rangaistusheiton myöntämisen ja heittämisen välisenä aikana. 

● VP 5.9 Maalivahti, joka on korvattu vaihtopelaajalla, saa peliin palatessaan pelata millä paikalla tahansa. 
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● VP 5.10 Mikäli maalivahti poistuu pelistä minkä tahansa sairauden vuoksi, erotuomarien pitää sallia välitön vaihto 

niin, että joku joukkueen pelaajista ottaa maalivahdin lakin. 

D.2.4.4. Sarjoissa käytettävät otteluajat, pelipallot ja säännöistä poikkeavat pelaajamäärät.  

Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon järjestämissä vesipallon sarjoissa käytetään seuraavia ottelu- ja taukoaikoja 

RV noudatetaan rantavesipallon sääntöjä ja kilpailumääräyksiä  

MSC ja MSM noudatetaan FINA:n virallisia vesipallosääntöjä 

NSC ja NSM noudatetaan FINA:n virallisia vesipallosääntöjä  

ASM ja BSM noudatetaan MSM:n sääntöjä 

CSM 4 x 7 min; tauot: 2 min / pallo koko 4 

DSM 4 x 6 min; tauot: 2 min / pallo koko 4, 

ESM 4 x 6 min; tauot: 2 min / pallo koko 3, pieni kenttä, pienet maalit 

 

E. MUIDEN SARJOJEN SÄÄNNÖT 

 

E.1 EI VIRALLISET TURNAUKSET 

E.1.1. Kaikkiin Suomessa pelattaviin turnauksiin tarvitaan Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon lupa. Ilmoitus 

Uimaliiton myöhemmin määrittämälle taholleriittää luvaksi kansallisen turnauksen järjestämiseksi. Lupa on voimassa 

toistaiseksi. 

E.1.2. Uimaliiton myöhemmin määrittämän tahon hyväksymissä turnauksissa suositellaan noudatettavan näitä 

sarjamääräyksiä. 

E.1.3. Turnauksen järjestäjä voi lyhentää peliaikaa hyväksi katsomallaan tavalla sekä määrittää ottelukentän koon ja 

pelaajien lukumäärän kentällä. Nämä tiedot on ilmoitettava turnauskutsussa. 
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