
1. JÄRJESTÄYTYMISOHJEET LENTOPALLO-OTTELUIHIN 1-sarjoissa

Järjestäytymisohjeet yläsarjoihin 2020-2021

aika Kuvaus tuomarien toiminta joukkueiden toiminta

-2.00 h Pelaaja- ja 

toimihenkilöluettelot 

syötetään tulospalveluun

Joukkueenjohtaja syöttää omat 

toimihenkilöt ja pelaajat 

tulospalveluun

-30.00
Tuomaristo saapuu 

pelialueelle

(Huom. myös kirjuri)

 Pää-, verkko- ja rajatuomarit 

saapuvat tuomariasuissa.

 Tuomarit tarkistavat välittömästi 

verkon korkeuden, kireyden sekä 

antennien ja verkkomerkkien 

paikat.

 Joukkueet saavat lämmitellä 

pallojen kanssa, pelialueella

-16.00
Arvonta, aloituksen ja 

kenttäpuolen valinta.

Sovitaan 

pallonpalautusmenettely

ja 

puoltenvaihtomenettely.

 Kirjurin pöydän edessä tuomarit 

suorittavat arvonnan.

 Arvonnan jälkeen päätuomari 

ilmoittaa arvonnan tuloksen 

kirjurille

 Molempien joukkueiden kapteenit 

tulevat kirjurin pöydän eteen 

arvontaa varten. 

 Arvonnan jälkeen joukkueiden 

kapteenit ja valmentajat kuittaavat  

pöytäkirjan

-15.00
 Päätuomari viheltää virallisen 

verkkolämmittelyn alkamisen 

merkiksi (10 min).

 Virallisen verkkolämmittelyn 

aikana päätuomari valitsee 

pelipallot kotijoukkueen 

käytettäviksi asettamista 

sääntöjen mukaisista palloista. 

Valituilla palloilla ei sen jälkeen 

harjoitella. Numerokilvet ja kaikki 

muut tarpeelliset varusteet 

ottelun kannalta (pöytäkirjan 

yms.).

 Tuomarit antavat tarpeelliset 

ohjeet kirjurille, rajatuomareille, 

pallopojille, lattiankuivaajille jne.

 Joukkueet lämmittelevät verkolla 

pallojen kanssa.

 Jos joukkueet yhteisesti sopivat 

voivat he aloittaa 

verkkolämmittelyn aikaisemminkin.

-12.00
Aloitusjärjestyslipukkeet  Verkkotuomari varmistaa, että 

molemmat joukkueet antavat 

aloitusjärjestyslipukkeet 

verkkotuomarille tai kirjurille.

 Molemmat valmentajat toimittavat 

ensimmäisen erän 

aloitusjärjestyslipukkeet 

verkkotuomarille tai kirjurille.

-5.00
Virallinen lämmittely 

päättyy

 Päätuomari viheltää virallisen 

verkkolämmittelyn päättyneeksi.

 Tuomarit tarkistavat, että 

pelaajat ovat peliasuissa.

 Pelaajat lopettavat 

verkkolämmittelyn ja siirtyvät 

vaihtopenkkiensä luokse.

 Pelaajat valmistautuvat esittelyä 

varten. Esittelyssä pelaajien 
asu on virallinen peliasu.



-4.30 Ottelun ja tuomariston 

esittely

 Päätuomarin johdolla verkko- ja 

rajatuomarit siirtyvät kentän keskelle 

verkon tuntumaan esittelyä varten.

 Kuuluttaja esittelee ottelun ja 

tuomariston. 

-4.00
Joukkueiden esittely.

HUOM!! Vain 

pelaajaesittelyn 

kotijoukkue voi suorittaa 

ohjeesta poiketen. 

Vierasjoukkuetta ja 

tuomareita tulee kuitenkin 

aina informoida arvonnan 

yhteydessä.

 Tämän jälkeen kuuluttaja esittelee 

joukkueet numerojärjestyksessä.

 Kaikki joukkueen jäsenet 

esitellään.

 Kun pelaajan numero ja nimi 

ilmoitetaan, siirtyy pelaaja 

kentälle.

 Vierasjoukkueen jälkeen 

esitellään kotijoukkue.

-2.00
 Päätuomari viheltää pelaajat 

siirtymään vaihtopenkkiensä luokse 

valmistautumaan ottelua varten.

Päätuomari siirtyy omalle paikalleen 

tuomaritelineelle, verkkotuomari 

palaa kirjurinpöydän luokse.

Rajatuomarit noutavat lippunsa 

kirjurin pöydältä ja siirtyvät omalle 

paikalleen.

 Tuomarin vihellyksen jälkeen 

pelaajat siirtyvät yhtä aikaa 

vaihtopenkkiensä luokse 

valmistautumaan ottelua 

varten.

 Aloituskuusikon pelaajat ja 

liberon tulee istua 

vaihtopenkeille esittelyä 

varten. 

 Muut pelaajat voivat jäädä 
vaihtopenkkiensä lähelle 
tai siirtyä 
lämmittelyalueille.

-1.30
Aloituskuusikoiden ja 

liberoiden esittely

 Kuuluttaja esittelee 

numerojärjestyksessä joukkueiden 

aloituskuusikot pienimmästä 

isompaan ja liberot

 Verkkotuomari toimittaa kaksi 

ottelupalloa pallopojille/tytöille ja 

tarkistaa, että pelaajien alkuasemat 

ovat aloitusjärjestyslipukkeiden 

mukaiset. Sitten hän kysyy kirjurilta, 

että myös hän on lopettanut 

tarkistuksen ja valmis aloittamaan 

ottelun.

 Verkkotuomari antaa pallon 

aloittajalle. 

 Aloituskuusikon pelaajat ja 

libero siirtyvät 

esittelyjärjestyksessä 

vaihtopenkiltä kentälle.

0.00
 Verkkotuomari nostaa kätensä ylös 

merkiksi, että joukkueet ovat valmiina 

aloittamaan ottelun.

 Päätuomari viheltää pilliin antaen 

luvan ottelun ensimmäisen aloituksen 

merkiksi ilmoitettuna alkamisaikana. 

Erän päätyttyä.  Päätuomari antaa luvan 

puoltenvaihtoon.

 Erän päätyessä kentällä olevat 

pelaajat siirtyvät päätyrajoille 

ja vaihtavat kenttäpuolia 

päätuomarilta saadun luvan 

jälkeen suoraan vastapuolelle.

 Päätuomarin puolelta 

kulkevien pelaajien on 



kierrettävä päätuomarin 

telineen takaa vastapuolelle. 

Huom. myös vaihtopelaajien.

 Huom! jos 2-3 erän välissä on 

mainostauko, siirrytään 

suoraan päätuomarilta saadun 

luvan jälkeen vaihtopenkkien 

luokse.

Jos 2- ja 3-erän välissä on 

mainostauko, 

kokonaistauko on 10 min.

7 min mainostauko ja 3 

min normaali erätauko.  

Ellei ohjelmaa joukkueet 

voivat pallotella koko 

tauon ajan.

  Verkkotuomari viheltää 30 s ennen 

kokonaistauon päättymistä joukkueet 

kentälle

 Ellei ohjelmaa, joukkueet 

voivat pallotella koko tauon 

ajan tai heti ohjelman jälkeen.

 Verkkotuomarin vihellyksestä 

joukkueet lopettavat 

välittömästi lämmittelyn ja 

poistuvat pelikentältä. 

Aloituskuusikon pelaajat 

siirtyvät tämän jälkeen heti 

pelikentälle ilman erillistä 

vihellystä.

Toiminta ennen viidettä 

erää

 Tuomari kutsuu joukkueiden 

kapteenit arvontaan



 Neljännen erän jälkeen 

joukkueet jäävät omille 

kenttäpuoliskoille



Ratkaiseva viides erä  Päätuomari antaa luvan 

puoltenvaihtoon johtavan joukkueen 

tehdessä 8 pisteen.

  Kentällä olevat pelaajat 

siirtyvät päätyrajoille ja 

vaihtavat kenttäpuolia 

päätuomarilta saadun luvan 

jälkeen suoraan vastapuolelle 

ja siirtyvät pelikentälle 

välittömästi ohitettuaan 

verkkopylvään.

Ottelun päätyttyä  Verkkotuomari ja rajatuomarit 

siirtyvät päätuomarin luokse, 

tuomaritelineen eteen.

 Päätuomari antaa luvan joukkueille 

tulla kättelemään vastapuolen 

pelaajat.

 Joukkueet siirtyvät 

päätyrajalle ja päätuomarilta 

saadun luvan jälkeen tulevat 

verkolle kättelemään 

vastapuolen pelaajat.

ja antavat aplodit vastapuolelle




