
 SARJAKUTSU 2022- 2023 

 

 

  3.6.2022/jva 

VESIPALLON 

SM- ja ikäkausisarjojen sarjakutsu vuodelle 2022–2023  

Sarjat pelataan 15.9.2022-31.5.2023 välisellä ajalla.  

Sarjoissa noudatetaan sarjamääräyksiä 2023 (vahvistamattomat) ja niissä kuvattuja sarjojen pelimuotoja. 

HUOM! Sarjamääräykset 2023:een voi tulla joitakin pieniä muutoksia ja tarkennuksia. 

Seura voi ilmoittaa 13-vuotiaiden joukkueen IKD tai IKD II -sarjaan. IKD II -sarjaan suositellaan ilmoitettavan 

uudet aloittavat joukkueet ja seuran toisen 13-vuotiaiden joukkueen.  

IKD II -sarja järjestetään, jos IKD -sarjoihin ilmoittautuu vähintään seitsemän joukkuetta. 

Alustavat otteluviikot ja -viikonloput 

SM-sarjat:  

 Miehet, parilliset viikot 2022: 37, 40–50 ja 2023: 2–6 ja 10, 12, 15 ja 18. Lisäksi finaaliottelut viikot 

19, 20 ja tarvittaessa viikot 21 ja 22. 

 BSM, viikot 2022: 36, 41, 45?, 49 ja 2023: 3, 7, 11 ja mitalipelit 16 ja 17. 

Ikäkausisarjat:  

 IKC, viikot 2022: 39, 43 ja 45 ja 2023: 5, 9 ja 13 sekä mitalipelit vko 17 ja 18.  

 IKD ja IKD II, parilliset viikot alkaen viikosta 38 ja Final -6/4 vko 20. 

 

Joukkue sitoutuu sarjaan ilmoittautuessaan:  

 Noudattamaan Uimaliiton ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä  

 Ilmoittamaan joukkueen vastuuvalmentajan sekä mahdollisen joukkueenjohtajan yhteystietoineen  

 Huolehtimaan, että joukkueen vastuuvalmentaja täyttää sarjamääräysten kelpoisuusehdot 

 Huolehtimaan, että toimitsijat järjestämissään otteluissa täyttävät sarjamääräysten vaatimukset 

 Osallistumaan ottelun/turnauksen kilpailunjohtajan/erotuomarin palaveriin aina kun sellainen  

järjestetään vähintään valmentajan tai joukkueenjohtajan voimin  

 Järjestämään sarjan ottelut ja turnaukset sarjaohjelman mukaisesti.  

 Seura, jolta osallistuu joukkue(ita) sarjoihin, sitoutuu osallistumaan Uimaliiton järjestämiin  

vesipallon seurakeskusteluihin ja/tai tapaamisiin vähintään yhden henkilön voimin, sekä  

nimeämään edustajansa vesipallon ydinryhmään sarjakauden ajaksi.   
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Osallistumismaksut sisältävät:  

 Sarjan ylläpidon; otteluohjelma, muutosten hallinta, erotuomaritoiminnan järjestäminen  

 Tulospalvelujärjestelmän ja sen käytön tuen  

 Otteluiden erotuomarikulut  

 Yhden erotuomarikoulutuksen sarjakauden aikana   

 Mitalit (enintään 20 kpl) sarjan kolmelle parhaalle joukkueelle  

Ilmoittautumis- ja sarjamaksut 

MSM € 400.00 ja € 2,700.00 

BSM € 350.00 ja € 1,600.00 

IKC € 300.00 ja € 1,000.00 

IKD € 200.00 ja € 600.00 

IKD II € 200.00 ja € 600.00 

 Ilmoittautumismaksu laskutetaan välittömästi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Ilmoittautu

mismaksua ei palauteta, vaikka paikka sarjassa peruttaisiin myöhemmin.  

 Jos sarjaa ei järjestetä joukkueesta riippumattomista syistä, ilmoittautumismaksu palautetaan.  

 SM-sarjojen sarjamaksu veloitetaan kolmessa erässä ja 1. erä laskutetaan syksyllä 2022 ja 

kaksi seuraavaa erää keväällä 2023. 

 IK-sarjojen sarjamaksut veloitetaan kahdessa erässä 1. syksyllä 2022 ja 2. erä keväällä 2023. 

 

Sarjailmoittautuminen on avoinna 22.6.2022 saakka.   

 

Ilmoittautumislomake  

https://www.suomisport.fi/events/5389ded5-0fd4-4070-a23c-87986e763afa 


