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VESIPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET
SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET
1. Suomen Uimaliiton vesipallosarjat pelataan noudattaen Suomen Uimaliiton säännöstöä ja FINA:n
vesipallosääntöjä tässä dokumentissa mainituin poikkeuksin ja tarkennuksin.
2. Jos jostain asiasta on epäselvyyttä, tulkinnassa noudatetaan ensin näitä sarjamääräyksiä.
Poikkeuksellisissa olosuhteissa näitä sarjamääräyksiä noudatetaan soveltuvin osin. Jos
sarjamääräyksistä ei löydy vastausta, noudatetaan Suomen Uimaliiton säännöstöä ja tarvittaessa
FINA:n sarjakauden alkaessa voimassa olleita vesipallo- ja yleisiä uintiurheilusääntöjä.
3. Suomen Uimaliitossa sarjamääräyksiin liittyviä ohjeita ja tulkintoja tekee ensisijaisesti vesipallon
sarjavastaava, tukenaan vesipallon ydinryhmä.
4. Tarvittaessa erimielisyydet tulkinnoista ratkaisee Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmä, joka myös
tekee päätökset, jos vastausta ei löydy yllä mainituista dokumenteista. Muutosta vesipallon
ydinryhmän tai sarjavastaavan antamiin päätöksiin voi hakea seitsemän vuorokauden kuluessa
päätöksen julkistamisesta kilpailutyöryhmältä.

SARJAJÄRJESTELMÄ
Vesipallossa virallisilla kilpailuilla tarkoitetaan Suomen Uimaliiton järjestämiä sarjoja.
Pelaajan ikäsarja määräytyy sarjan alkamisvuoden viimeisen päivän mukaan.
Vesipallossa eri ikäsarjat katsotaan eri lajeiksi.
5. Suomen Uimaliitto järjestää vuosittain SM- ja ikäkausisarjojen mestaruussarjat.
- SM- ja ikäkausisarjat ovat kansallisia kilpailuja, joihin voivat osallistua Suomen Uimaliiton
jäsenseurojen joukkueet, jotka ilmoittautuvat sarjaan määräaikaan mennessä ja maksavat
ilmoittautumis- ja sarjamaksut.
- Sarja pelataan, jos siihen osallistuu joukkue vähintään neljästä eri seurasta. Uimaliitto voi
rajoittaa virallisten sarjojen osallistujamäärää. Jos osallistujamäärää rajoitetaan, sarjoihin
valitaan vähintään edellisen kauden viisi parasta joukkuetta ja karsintojen kautta pääsevät
joukkueet tai joukkue.
- Jos Uimaliitto järjestää yhteistyössä jonkun muun maan liiton kanssa yhteissarjan jossakin
ikäluokassa, kyseisen ikäluokan SM- tai ikäkausisarja voidaan jättää pelaamatta ja sen sijaan
mestaruus voidaan ratkaista kokonaan tai osittain kyseisen sarjan sijoitusten tai keskinäisten
pelien tulosten perusteella.
6. Suomen Mestaruussarjat pelataan miesten ja naisten sarjoissa sekä kahdessa juniorisarjassa; Aikäiset (ikäraja päätetään vuosittain erikseen) ja B-ikäiset (17-vuotiaat pojat / 19-vuotiaat tytöt ja
nuoremmat).
- Sarjassa pelataan runkosarja sekä sijoitusottelut, joiden muoto päätetään
vuosikohtaisesti.
- Jos naisten Suomen Mestaruussarjaa ei järjestetä, niin miesten Suomen Mestaruussarjaan
voivat osallistua kaikki peli- ja edustusoikeudelliset pelaajat.
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7. Ikäkausimestaruussarjoja pelataan kaksi; C-ikäiset (15-vuotiaat pojat / 17-vuotiaat tytöt ja
nuoremmat) ja D-ikäiset (13-vuotiaat ja nuoremmat)
- Uimaliitto määrittää vuosittain sallitut poikkeukset ikäsarjoihin esimerkiksi yli-ikäisten
pelaamisen suhteen. Poikkeussäännöt ilmoitetaan sarjakutsussa.
- Ikäkausisarjoissa pelataan pallokoolla 4.
- IKC-sarjassa ottelun pituus on 4 x 7 minuuttia.
- IKD-sarjassa ottelun pituus on 4 x 6 minuuttia.
- Erätauot molemmissa sarjoissa ovat pituudeltaan kaksi minuuttia.
- Joukkueen ottelukokoonpanoon voi nimetä enintään 16 pelaajaa: 14–15 kenttäpelaajaa ja
1–2 maalivahtia, joiden tulee käyttää maalivahdin lakkia.
o Joukkueella tulisi olla lakkisarja numeroon 16 saakka. Jos lakkinumeroita ei riitä
kaikille, voi kaksi kenttäpelaajaa pelata samalla numerolla. Tällöin he eivät saa olla
kentällä yhtäaikaisesti, ja joukkueenjohto ilmoittaa jälkikäteen sarjavastaavalle,
kuinka tilastomerkinnät jakaantuvat. Jos ilmoitusta ei tehdä, kohdentuvat
tilastomerkinnät arvalla toiselle pelaajalle.
- Sarjoissa pelataan runkosarja sekä sijoitusottelut, joiden muoto päätetään vuosikohtaisesti.
8. Lisäksi voidaan järjestää Suomen Cup -sarjoja enintään kerran vuodessa tai muuta ottelutoimintaa.
Ikäsarjat ja sarjamuoto määritellään tilannekohtaisesti.
- Suomen Cup -sarjat voidaan järjestää myös kansainvälisenä kilpailuna, jolloin mukaan
voidaan ottaa myös yksi tai useampi ulkomainen FINA:n alaisen kansallisen liiton
jäsenseura.
9. Kaikissa Uimaliiton 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 lopulliset otteluajat
julkaistaan).
10. Uimaliiton järjestämissä sarjoissa pelaavilla joukkueilla tulee olla nimettynä vastuuvalmentaja, joka
on suorittanut valmentajakoulutuksen joko Uimaliiton tai muun urheilulajin parista.
- Vähimmäisvaatimuksena on Uimaliiton uintiurheilun verkkokurssi tai vastaava.
11. Kaikissa sarjoissa noudatetaan seuraavia joukkuetta koskevia määräyksiä, vaikka ne olisivat
ristiriidassa FINA:n vesipallosääntöjen kanssa:
- Joukkueen ottelukokoonpanoon tulee ottelun alussa kuulua vähintään seitsemän pelaajaa:
kuusi kenttäpelaajaa ja maalivahti. Maalivahdin on käytettävä maalivahdin lakkia.
Joukkueelta, joka pelaa vähemmällä kuin seitsemällä pelaajalla, ei vaadita maalivahtia.
- Maalivahti, joka on korvattu vaihtopelaajalla, saa peliin palatessaan pelata millä paikalla
tahansa.
- Jos maalivahti poistuu pelistä minkä tahansa sairauden vuoksi, erotuomarien pitää sallia
välitön vaihto niin, että joku joukkueen pelaajista ottaa maalivahdin lakin.
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PELAAJAN PELIOIKEUS JA EDUSTUSKELPOISUUS
12. Virallisten sarjojen otteluihin voi osallistua pelaaja, jolla on Uimaliiton yleismääräysten ja näiden
sarjamääräysten mukainen edustusoikeus. Tämä koskee myös ulkomaalaisia pelaajia.
- Kaikkien aikaisemmin Suomen sarjoissa pelaamattomien sekä sarjaan tauon jälkeen
palaavien ulkomaalaisten pelaajien tulee osoittaa pelioikeuteensa vaikuttavat dokumentit
Uimaliitolle, joka hyväksyy pelioikeuden.
13. Seuran tulee ilmoittaa kaikkien joukkueiden pelaajat Uimaliitolle viimeistään kolme tuntia ennen
ottelutapahtumaa. Jos pelaaja pelaa useammassa joukkueessa, hänet on ilmoitettava kaikkiin niihin
joukkueisiin, joissa hän pelaa.
14. Jos havaitaan, että pelaaja on pelannut ilman pelioikeutta, edustuskelpoisuutta tai siten, että
kohdan 12. 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.
- Seura, jonka joukkueessa rike on tapahtunut, tuomitaan maksamaan 50 € sakko jokaisesta
ottelusta, jossa rike on ollut voimassa.
- Edellä mainitusta rikkeestä määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, jos rike on havaittu 21
vuorokauden sisällä kyseisestä ottelusta. Tätä myöhemmin havaittu rike kirjataan
huomatuksi ja kyseinen pelaaja menettää henkilökohtaiset tilastomerkintänsä kaikista
pelioikeudetta pelatuista otteluistaan, mutta ottelutuloksia ei muuteta.
- Jos sarjassa on jo aloitettu seuraava sarjavaihe, edellisen sarjavaiheen ottelutuloksia ei
enää muuteta.
15. Edustussiirto toiseen seuraan on mahdollista sarjakauden aikana Uimaliiton yleismääräysten
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.
- Pelaaja edustaa ensisijaisesti aina sitä seuraa, johon hänen kilpailulisenssinsä viittaa. Jos
tällä seuralla ei ole kuluvalla sarjakaudella ohjelmassa jotakin vesipallolajia, pelaaja voi
edustaa tässä lajissa valintansa mukaista toista seuraa.
- Tilanteessa, jossa pelaajan lisenssinmukaisella seuralla on joukkue sarjassa, jossa pelaaja
haluaa edustaa toista seuraa, on tehtävä edustussiirto Uimaliitolle.
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16. Seuran kahden eri joukkueen välinen pelaajasiirto saman sarjan sisällä on mahdollista tehdä yhden
kerran ennen kuin runkosarjan kaikista otteluista on pelattu puolet. Tämä pelimäärärajoitus ei
koske seuran nuorta pelaajaa, jolla olisi pelioikeus BSM-sarjassa.
- Joukkueiden välisestä pelaajasiirrosta on ilmoitettava Uimaliitolle kirjallisesti, jolloin pelaaja
on oikeutettu edustamaan saman seuran toista joukkuetta seuraavana päivänä.
- Ikäkausisarjoissa, joissa pelataan semifinaalit ja mitaliottelut, ovat saman seuran toisen
joukkueen pelaajat vapaat edustamaan seuran toista joukkuetta semifinaalissa ja
mitaliottelussa, jos heidän aiemmin edustamansa joukkue ei yltänyt semifinaaliotteluun.
17. 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 nuoremman sarjan runkosarjan
otteluun (ikäkausi- tai SM-sarjoissa), eikä ole pelannut runkosarjan otteluita muussa kyseisen SMsarjan seurassa.
18. Jos ikäkausisarjan otteluun osallistuu pelaaja (tai pelaajia), jota ei ole ilmoitettu
ottelukokoonpanoon, kyseisen joukkueen seuralle annetaan kauden ensimmäisestä tapauksesta
varoitus. Seuraavista kahdesta tapauksesta tuomitaan 50 € sakko per ilmoittamaton pelaaja per
ottelu. Neljännestä tapauksesta joukkue poistetaan sarjasta, pelatut tulokset jäävät voimaan ja
jäljellä olevat joukkueen ottelut tuomitaan hävityksi. Seuralle ei tuomita muita rangaistuksia, jos
pelaajalla olisi muuten ollut pelioikeus ja oikeus edustaa joukkuetta.

PISTEYTYS JA SIJOITUKSET
19. Uimaliitto laatii sarjojen otteluohjelmat.
20. Ottelussa 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.
21. Jos ottelu, jossa vaaditaan ratkaisu, on peliajan jälkeen tasatilanteessa, se pelataan loppuun
sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
22. Sijoitus runkosarjassa määräytyy joukkueen sarjassa saavuttamien pisteiden mukaan. Lopulliset
sijoitukset sarjassa määräytyvät ilmoitetun sarjajärjestelmän viimeisen sarjavaiheen tulosten
mukaisesti.
- Jos sarja joudutaan jättämään kesken, lopulliset sijoitukset määritetään viimeksi loppuun
pelatun sarjavaiheen tulosten perusteella.
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23. 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)
- Sellaisessa tilanteessa, jossa useampi kuin kaksi joukkuetta on tasapisteissä ja yksi joukkue
on tuomittu hävinneeksi joku näiden joukkueiden keskinäisistä otteluista ylivoimaisen
esteen takia, niin tämä joukkue sijoittuu joukkueiden keskinäisessä vertailussa viimeiseksi.
Missä tahansa vaiheessa, kun tasoissa olevien joukkueiden määrä vähenee kahteen
joukkueeseen, niin vertailu aloitetaan ylhäältä uudelleen,
- keskinäisten otteluiden pisteet,
- keskinäisten otteluiden tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde,
- keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit,
- koko sarjavaiheen tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde,
- koko sarjavaiheessa tehdyt maalit,
- arvalla.

PELIALUE
24. Pelikentän tulee täyttää FINA: Facilities Rules 2017–2021 kohdan FR 7 ehdot seuraavin poikkeuksin:
- Altaan syvyyden eikä kentän reunamerkintöjen tarvitse täyttää FINA:n sääntöjä. Huom.
maali-, 2 metrin-, 5 metrin-, 6 metrin- ja keskilinja tulee merkitä sääntöjen mukaan.
- Altaan mitan on pysyttävä samanlaisena koko sarjavaiheen ajan. Käytettävä altaan mitta on
ilmoitettava Uimaliitolle ennen sarjan alkua pyydettäessä.
- SM-sarjojen mitaliotteluissa altaan vähimmäismitat ovat: pituus 23 m, leveys 13 m ja syvyys
1,6 m (aikuiset) / 1,4 m (nuoret).
- Ikäkausisarjoissa ottelut suositellaan pelattavaksi alle 23 m pituisella kentällä.
- Uimaliitto voi anomuksesta hyväksyä poikkeuksia pelialueen kokoon.
25. Jos ulkoiset olosuhteet tai kentän fyysiset mitat eivät ole tasapuoliset molemmille joukkueille tai
katsojille, voidaan rangaistusheitot suorittaa erotuomarin päätöksellä vain toiseen kenttäpäätyyn.

VERRYTTELY
26. Joukkueille on varattava kohtuullinen aika verryttelyyn välittömästi ennen ottelun alkua. Tämä aika
tulee olla vähintään 15 minuuttia uinti- ja palloverryttelyä altaassa, jossa on maalit. Turnausten
aikana verryttelyajasta tai tilasta voidaan tinkiä Uimaliiton päätöksellä.
- Suositeltu verryttelyajan pituus altaassa on vähintään 30 minuuttia.
- Tilanteissa, joissa joukkue joutuu pelaamaan kaksi ottelua peräkkäin, verryttelyajan tulee
olla vähintään 30 minuuttia, jos joukkueet eivät asiasta muuta sovi.
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LAITTEISTO JA VARUSTEET
27. Ajanottolaitteiden ei tarvitse täyttää FINA:n sääntöjä.
- Otteluissa on oltava selvästi peliaikaa osoittava kello ja vähintään kaksi kelloa, jotka
osoittavat joukkueen katkeamatonta pallon hallussapitoaikaa. Kaikkien kellojen tulee
osoittaa vähenevää aikaa.
28. Maalien, pallojen, altaan reunamerkkien ja lippujen tulee vastata sääntöjä. Ottelun erotuomarit
vastaavat varusteiston tarkastamisesta.
- FINA: facilities rules 2017–21 kohtaa FR 9.2 ei tarvitse noudattaa
- Mahdolliset puutteet merkitään ottelupöytäkirjaan ja kilpailunjohtaja voi antaa seuralle
asiasta huomautuksen. Havaituista puutteista peritään 50 € sakko järjestävältä seuralta
jokaisesta ottelusta, jossa puute havaitaan uudelleen ensimmäisen kerran huomautuksen
jälkeen saman sarjakauden aikana. Sakon perii Uimaliitto kilpailunjohtajan esityksestä.
- Ikäkausisarjoissa maalia koskevista määräyksistä voidaan poiketa.
Poikkeuksia näihin säädöksiin voi anoa ennen sarjakauden alkua Uimaliitolta.
29. Otteluista on pidettävä Uimaliiton hyväksymää ottelupöytäkirjaa tai liveseurantaa reaaliajassa.
- Tulostettava pöytäkirjapohja löytyy Uimaliiton vesipallosivuilta.
- Jos pidetään paperista ottelupöytäkirjaa, siitä tulee ottaa kuva/skannaus sen valmistuttua.
o Pöytäkirja tulee toimittaa tunnin kuluessa ottelun päättymisestä sarjavastaavalle ja
tulospalvelujärjestelmään. Joukkueille ja erotuomareille täytyy antaa kopio
pöytäkirjasta, jos he sitä pyytävät. Kopio voi olla kuva/skannaus, paperisia kopioita
ei ole välttämätöntä tehdä.
30. Otteluissa tulee olla kuulutus. Joukkueet sekä erotuomarit on esiteltävä ennen ottelun alkua.
- Ikäkausisarjojen turnauksissa kuulutus ja esittely ei ole välttämätön mutta toivottava.

TOIMITSIJAT JA TUOMARIT
31. Ottelun tai turnauksen kilpailunjohtajana toimii Uimaliiton nimeämä taho.
- Kilpailunjohtajana voi toimia otteluvalvoja tai muu nimetty henkilö.
- Kilpailunjohtajan ja otteluvalvojan tehtävät löytyvät Uimaliiton nettisivuilta.
32. Järjestävän seuran tulee huolehtia otteluun vähintään kolme toimitsijaa hoitamaan sihteerin,
kuuluttajan sekä ajanottajan tehtäviä.
- Toimitsijoiden tulee olla perehtyneitä sääntöihin ja määräyksiin. Sarjaan osallistuvien
seurojen tulee koulutus- ja toimitsijoiden organisoitumistoiminnallaan huolehtia, että
toimitsijoita on otteluissa ja turnauksissa riittävästi käytettävissä.
- Toimitsijoiden vajaalukuisuudesta järjestävää seuraa voidaan rangaista 50 € sakolla. Sakon
määrää Uimaliitto kilpailunjohtajan kirjallisesti raportoitua puutteesta.
o Kilpailunjohtaja voi myöntää poikkeuksen toimitsijoiden määrään, jos
toimitsijapöydän tehtävät hoituvat sujuvasti vähemmällä henkilömäärällä.
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33. Otteluissa käytetään kahta Uimaliiton nimeämää erotuomaria. Maalituomarit eivät ole pakollisia.
- Uimaliitto nimeää erotuomarit turnauksiin tai otteluihin. Turnauksen otteluvalvoja nimeää
erotuomarit otteluihin, jos heitä ei ole etukäteen nimetty.
- Ikäkausisarjoissa erotuomarina voi toimia myös pelinohjaajakoulutuksen käynyt henkilö tai
muu Uimaliiton hyväksymä henkilö.
- Poikkeustilanteissa ottelu voidaan pelata vain yhdellä erotuomarilla Uimaliiton päätöksellä;
tällöin ottelussa on oltava maalituomarit.
o Jos toinen erotuomari ei saavu otteluun sovitusti, niin ottelu voidaan tuomita
yhdellä täysi-ikäisellä erotuomarilla tai joukkueet voivat yhteisellä päätöksellä
jättää ottelun pelaamatta. Tällöin Uimaliitto määrää ottelulle uuden ajankohdan.
Peruuntuneen ottelun joukkueet vastaavat taholtaan omista kuluistaan.
- SM-sarjaotteluissa erotuomarin asuna on valkoiset pitkät housut, valkoinen tai Uimaliiton
määrittämä kaulus- tai T-paita ja vaaleat sisäkengät. Erotuomarien tulee pukeutua
yhtenäisesti.
- Ikäkausisarjaotteluissa erotuomarilla voi housujen sijaan olla polvipituiset sortsit.
o Pelinohjaajalla voi olla päällään seuransa edustuspaita tai muu erikseen sovittu
vaatetus, mikäli tuomarivaatetusta ei ole saatavilla.

OTTELUSIIRROT
34. Turnausjärjestäjän tulee ilmoittaa peliajat Uimaliitolle heti kun mahdollista, kuitenkin viimeistään
21 vrk ennen turnauksen alkua. Uimaliitto vahvistaa otteluajankohdat turnauskohtaisesti 7 vrk sen
jälkeen, kun ensimmäinen, alustava turnausohjelma on julkaistu.
- Poikkeustilanteissa Uimaliitto voi myöntää toisenlaisen aikataulun peliaikojen
ilmoittamisesta.
35. Yksittäinen sarjaottelu on pelattava otteluohjelmaan määrättynä aikana.
- Yksittäisen ottelun alkamisajan muutosta saman päivän sisällä ei katsota ottelusiirroksi, jos
ottelun alkamisaika muuttuu alle neljällä tunnilla, ottelun aloitusajankohta sijoittuu klo 11–
19 välille viikonloppuna ja ilmoitus siirrosta tulee viimeistään 48 tuntia ennen alkuperäistä
ottelun alkamisajankohtaa.
36. Ylivoimaisen esteen ilmaantuessa voi jompikumpi joukkue tai molemmat joukkueet anoa ottelun
siirtämistä Uimaliitolta. Kirjallisen anomuksen on oltava perillä Uimaliitossa seitsemän (7) päivää
ennen alkuperäistä ottelupäivää, jos se on käytännössä mahdollista. Siirrosta ilmoitetaan
molemmille osapuolille kirjallisesti viimeistään viisi (5) päivää ennen alkuperäistä ottelupäivää.
37. Vahvistetun otteluohjelman julkaisun jälkeen tapahtuva ottelusiirto on aina maksullinen.
Ottelusiirron maksaa siirtoa anova seura. Siirtomaksu 50 € tulee suorittaa siirtoanomuksen
yhteydessä Suomen Uimaliiton tilille.
- Ottelusiirtomaksusta voi anoa vapautusta siirtoanomuksen yhteydessä Uimaliitolta, jos
siirto tapahtuu ottelun järjestävästä seurasta riippumattomista syistä. Tällaiseksi syyksi ei
voida lukea sitä, ettei järjestäväksi seuraksi merkitty seura ole varannut ottelulle peliaikaa
etukäteen.
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38. Turnauksen 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, jos sillä vältetään hyvin epäedullisen ajankohdan peli; yleensä sunnuntaiillan klo 19.30 jälkeen suunniteltu vieraspaikkakunnan peli.
- Siirto sopii molemmille joukkueille, turnausjärjestäjälle ja Uimaliitolle.
- Ilmoitus tulee turnausjärjestäjälle, jonka turnauksesta peli siirretään, viimeistään 14 vrk
ennen turnauksen alkua (jotta ehtii perumaan allasvarauksen kuluitta) ja samaan aikaan
Uimaliitolle.
- Siirretyn pelin uusi ajankohta täytyy ilmoittaa ilmoitusta tehtäessä.
- 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.
39. 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 Uimaliitto.
40. Kunkin sarjavaiheen ottelut on pelattava ennen seuraavan sarjavaiheen ensimmäistä ottelua.

LUOVUTUKSET
41. Ottelun luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta ja kaikki sen aiemmat ottelut mitätöidään. Jos
kyseessä oleva ottelu on muu kuin runkosarjan ottelu, ottelu tuomitaan luovuttaneen joukkueen
osalta hävityksi ja se suljetaan sarjasta ilman aiempien sarjavaiheiden otteluiden mitätöintiä.
- Luovuttanut joukkue on velvollinen maksamaan 200 € sakon Suomen Uimaliitolle sekä
luovutussanktiona mahdolliset aiheuttamansa välittömät kustannukset liitolle ja sarjan
muille joukkueille. Uimaliitto todentaa ja hyväksyy aiheutuneet kustannukset luovuttaneen
seuran maksettavaksi.
- Jos joukkue ei ole valmis aloittamaan ottelua viimeistään viisi minuuttia ohjelmaan
merkityn alkamisajan jälkeen, ottelun erotuomari voi tuomita joukkueen luovuttaneeksi.
42. Jos luovuttaneeksi tuomitulla joukkueella on ollut ylivoimainen este saapua otteluun, Uimaliitto voi
määrätä ottelulle lopputuloksen tai uuden ajankohdan saatuaan ensin luovuttaneen seuran
selvityksen tapahtuneesta.
- Sairastumistapaukset katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, jos joukkueeseen kauden aikana
nimetyistä pelaajista seitsemän tai vähemmän on pelikuntoinen, ja muiden osalta
toimitetaan lääkärintodistus sairaudesta kilpailunjohtajalle tai Uimaliitolle vuorokauden
kuluessa suunnitellusta ottelusta.
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TALOUS
43. Yksittäisissä otteluissa otteluohjelmassa ensiksi mainittu seura on kotijoukkue ja järjestävä seura,
joka huolehtii ottelun vaatimista toimitsijoista. Järjestävä seura vastaa kaikista ottelun
järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista pois lukien sarjamaksuun mahdollisesti sisällytetyt
kulut ja velvoitteet. Mahdolliset tuotot saa järjestävä seura, ellei muuta ole sovittu.
44. Otteluohjelmassa toisena mainittu seura on vierailijajoukkue, joka vastaa omista matka-, majoitusja ruokailukustannuksistaan.
45. Turnauksen järjestäjä huolehtii turnauksessa otteluiden vaatimista toimitsijoista ja vastaa kaikista
otteluiden järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista pois lukien sarjamaksuun sisällytetyt kulut ja
velvoitteet. Turnauksen järjestäjä ei vastaa vierailijajoukkueiden kustannuksista.
46. Erotuomari- ja kilpailunjohtajan/otteluvalvojan kuluista vastaa Uimaliitto. Myös osa allasvarauksista
voidaan maksaa Uimaliiton toimesta ja sisällyttää sarjamaksuun, jos Uimaliitto osallistuu
turnausjärjestelyihin yhteistyössä paikallisen seuran kanssa ja paikkakunnalla pelataan useampia
sarjoja yhtäaikaisesti.

TIEDOTTAMINEN
47. Järjestävä seura on velvollinen ylläpitämään otteluissa live-seurantaa.
- Ikäkausiturnauksissa ja poikkeustilanteissa ottelutulokset sekä pelitapahtumat on
päivitettävä tulospalvelujärjestelmään viimeistään seuraavan päivän aikana.
48. Järjestävän seuran tulee ilmoittaa kaikki ottelutulokset paikkakunnan tiedotusvälineille.
49. Viimeisen sarjavaiheen otteluiden kokoonpano tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkasti
järjestävälle seuralle viimeistään vuorokautta ennen ottelua, jos he sitä pyytävät. Tällä
varmistetaan käsiohjelmien/mediatiedotteiden tietojen paikkansapitävyys.

PROTESTIT
50. Protesti on tehtävä Uintiurheilun sääntökirjan yleismääräysten mukaisesti.

SAKKO- JA RANGAISTUSMENETTELY
51. Ottelun kilpailunjohtajalla 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.
52. Jos joku henkilö loukkaa kilpailunjohtajan, erotuomarin, otteluvalvojan, erotuomarikouluttajan tai
toimitsijan fyysistä koskemattomuutta, tai ottelussa tapahtuu muu kurinpitolautakunnan
toimivaltaan kuuluva asia, kilpailunjohtajan on laadittava asiasta välittömästi kurinpitomääräysten
mukainen raportti kurinpitolautakunnalle. Jos ottelussa ei ole määriteltyä kilpailunjohtajaa,
raportin tekee erotuomari.
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53. 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.
- Kaikki raakuustapaukset merkittävä ottelun pöytäkirjaan.
- Ottelun erotuomarien on kirjoitettava jokaisesta raakuustapauksesta raportti
kurinpitolautakunnalle viimeistään kolmen päivän kuluttua tapahtuneesta.
- 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.
54. 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.
55. Kilpailu- tai toimitsijakiellon saanut henkilö ja hänen seuransa ovat vastuussa kilpailu- ja
toimitsijakieltojen noudattamisista.
- 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 kilpailuja toimitsijakielto.
56. Kaikista joukkueen toimitsijoiden saamista punaisista korteista seuraa automaattisesti yhden
ottelun toimitsijakielto.
57. 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 kilpailunjohtaja tai ottelun erotuomari
viikon kuluessa kolmannen tai sitä seuraavien pelaajan epäurheilijamaisten käytösten jälkeen.
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KAUSI 2022 ERITYISMÄÄRÄYKSET
Nuorten sarjojen ikärajat ja sallitut ikäpoikkeukset
o IKD 2009 ja myöhemmin syntyneet
 Joukkueen ottelukoonpanossa sallitaan kaksi 2008 syntynyttä uutta pelaajaa
o IKC 2007 ja myöhemmin syntyneet pojat ja 2005 ja myöhemmin syntyneet tytöt
 Joukkueen ottelukoonpanossa sallitaan kaksi 2006 syntynyttä uutta pelaajaa
Uudella pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, joka ei ole pelannut aiemmin Uimaliiton sarjoissa eikä voi pelata
samalla kaudella muissa sarjoissa.
o

BSM 2005 ja myöhemmin syntyneet pojat ja 2003 ja myöhemmin syntyneet tytöt.
 Joukkueen ottelukoonpanossa sallitaan naispelaajat ilman ikärajaa, jos naisten sarjaa ei
järjestetä

Sijoitusten määrittäminen runkosarjan jäädessä kesken
Nuorten sarjoissa sijoitukset määritellään pelattujen otteluiden mukaan, jos runkosarjasta jää pelaamatta
ainoastaan 1/3-osa suunnitelluista otteluista. Jos joukkueilla on pelattuna eri määrä otteluja, niin
joukkueille lasketaan pelattujen otteluiden pistekeskiarvo (pelatuista otteluista saatujen pisteiden summa
jaetaan pelattujen otteluiden lukumäärällä), joka määrää ensisijaisesti joukkueiden sijoitukset.
Sarjojen pelitavat
o MSM –sarja
 Sarja pelataan turnausmuotoisena sarjana: runkosarja (R), ylempi ja alempi jatkosarja (YJ ja
AJ) sekä mitaliottelut.
 Runkosarja ja ylempi sekä alempi jatkosarja pelataan yksinkertaisena sarjana, joissa
joukkueet pelaavat kerran jokaista ko. sarjan joukkuetta vastaan.
 Runkosarjassa sijoille 1–4 sijoittuneet joukkuetta jatkavat ylemmässä jatkosarjassa (YJ) ja
sijoille 5–7 sijoittuneet joukkueet jatkavat alemmassa jatkosarjassa (AJ).
 Jatkosarjoissa joukkueiden keskinäisten runkosarjan otteluiden pisteet muodostavat
jatkosarjan alkupisteet.
 Ylemmän jatkosarjan sijoille 1–2 sijoittuneet joukkueet ratkaisevat Suomen mestaruuden
pelaamalla finaaliottelut.
 Suomen mestaruuden voittaa se joukkue, joka voittaa kaksi finaaliottelua.
 Pronssimitaliottelussa pelaavat ylemmän jatkosarjan sijoille 3–4 sijoittuneet joukkueet.
 Kaksi ensimmäistä finaaliottelua pelataan vuorotellen kummankin joukkueen kotikentällä.
Jatkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue valitsee ensimmäisen finaaliottelun pelipaikan.
Mahdollinen kolmas finaaliottelu pelataan jatkosarjassa paremmin sijoittuneen joukkueen
valinnan mukaan. Pronssimitaliottelu pelataan jatkosarjassa paremmin sijoittuneen
joukkueen kotikentällä.
 Alemman jatkosarjan sijoille 1–3 sijoittuneet joukkueet sijoittuvat vastaavasti MSM-sarjan
sijoille 5–7.
 Runkosarjaan osallistuu epävirallisena joukkueena U19 maajoukkue. Tämän joukkueen
ottelutuloksia ei huomioida runkosarjan sijoituksia määriteltäessä. Näissä U19
maajoukkueen otteluissa noudatetaan soveltuvin osin näitä sarjamääräyksiä.
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o

o

o

BSM-sarja
 Sarja pelataan turnausmuotoisena sarjana: runkosarja (R) ja semifinaaliottelut sekä
mitaliottelut
 Runkosarja pelataan nelinkolminkertaisena sarjana, joissa joukkueet pelaavat neljä kolme
kertaa jokaista ko. sarjan joukkuetta vastaan. (8.2.2022)
 Semifinaaleissa kohtaavat runkosarjassa sijoille yksi (R1) ja neljä (R4) sijoittuneet joukkueet
sekä sijoille kaksi (R2) ja kolme (R3) sijoittuneet joukkueet
 B-nuorten Suomen mestaruudesta pelataan finaaliottelu, jossa kohtaavat semifinaalien
voittaneet joukkueet.
 Pronssimitaliottelussa pelaavat semifinaaleissa hävinnet joukkueet.
 Semifinaalit ja mitaliottelut pelataan runkosarjan voittaneen joukkueen järjestämässä
turnauksessa.
IKC-sarja
 Sarja pelataan turnausmuotoisena sarjana: runkosarja (R) ja semifinaaliottelut sekä
mitaliottelut
 Runkosarja pelataan nelinkertaisena sarjan, joissa joukkueet pelaavat neljä kertaa jokaista
ko. sarjan joukkuetta vastaan.
 Semifinaaleissa kohtaavat runkosarjassa sijoille yksi (R1) ja neljä (R4) sijoittuneet joukkueet
sekä sijoille kaksi (R2) ja kolme (R3) sijoittuneet joukkueet
 C-nuorten ikäkausimestaruudesta pelataan finaaliottelu, jossa kohtaavat semifinaalien
voittaneet joukkueet.
 Pronssimitaliottelussa pelaavat semifinaaleissa hävinnet joukkueet.
 Semifinaalit ja mitaliottelut pelataan runkosarjan voittaneen joukkueen järjestämässä
turnauksessa.
IKD-sarja
 Sarja pelataan turnausmuotoisena sarjana: runkosarja (R) ja semifinaaliottelut sekä
mitaliottelut
 Runkosarja pelataan kolminkertaisena sarjan, joissa joukkueet pelaavat kolme kertaa
jokaista ko. sarjan joukkuetta vastaan.
 Semifinaaleissa kohtaavat runkosarjassa sijoille yksi (R1) ja neljä (R4) sijoittuneet joukkueet
sekä sijoille kaksi (R2) ja kolme (R3) sijoittuneet joukkueet
 D-nuorten ikäkausimestaruudesta pelataan finaaliottelu, jossa kohtaavat semifinaalien
voittaneet joukkueet.
 Pronssimitaliottelussa pelaavat semifinaaleissa hävinnet joukkueet.
 Vesipallon ydinryhmä päättää finaaliturnauksen pelipaikan.

Pelikentän mittojen ilmoittaminen
Kaikkien pelikenttien koko täytyy ilmoittaa osoitteeseen vesipallosarjat@uimaliitto.fi vähintään kaksi
viikkoa ennen ensimmäistä siellä pelattavaa uuden sarjavaiheen ottelua. Ilmoitusta ei tarvita, jos pelikentän
koko ei muutu sarjavaiheiden välillä.

