
uMove x Semma Snow Volley - turnaus 

  

Aika: 21.2.2023, alkaen 14.30 

Paikka: Tuomiojärven ranta (Polvitie 1, 40200 Jyväskylä) 

Sarjat: Kilpasarja & harraste-/ höntsäsarja 

Joukkuemäärät/sarja:   

Kilpasarja: 6 joukkuetta 

Harrastesarja: 5 joukkuetta 

Joukkueen jäsenten määrä (min ja max.): 3-5 / joukkue 

Osallistumisoikeus: Kaikilla JYU, Jamk & Humak opiskelijoilla sekä JYU & Jamk 

henkilökunnan jäsenillä.  

 

Säännöt:  

Muutokset ja lisäykset alustaviin (30.1.) sääntöihin merkitty punaisella!  

Mahdolliset viime hetken muutokset ilmoitetaan ennen ensimmäisiä otteluita.  

 

Yleistä: 

• Pelimuoto "3 vs. 3". 

• Sekajoukkueet (kentällä on oltava koko ajan edustettuna useampi sukupuoli) 

• Turnaus pelataan biitsipallolla. 

• Joukkueen jäsenten maksimimäärä 5 

• Erässä saa käyttää kaksi vaihtoa. Lentopallosta poiketen ei ole pakko vaihtaa 

samaa pelaajaa kentälle ja takaisin. 

• Alkusarjan ja välierien erät pelataan 11 pisteeseen (erävoiton saa kahden 

pisteen erotuksella).  

• Ottelut pelataan kahdesta voittoerästä (11p, 11p) ja tarvittaessa kolmas erä 

pelataan 5 pisteeseen.  

• Ottelun maksimi kesto on 30 min. Maksimiajan täyttyessä erässä johdossa 

oleva joukkue voittaa erän. Ottelu voi päättyä tasan (erävoitot 1–1).  

• Finaalit ja pronssiottelut pelataan voittoon saakka eikä niissä ole 

maksimiaikaa. 

• Voittaja joukkue saa 3 pistettä ja tasapelistä 1. 

• Puolten vaihto tapahtuu erien välissä, mahdollisessa viimeisessä erässä 3 

pelatun pisteen välein.   

• Joukkueella on käytössä yksi aikalisä per erä. Aikalisän pituus 30 sekuntia. 

• Mikäli vastustajajoukkue ei tule ajoissa paikalle katsotaan peli 

luovutusvoitoksi. Tulokseksi kirjataan 11–0 molemmista eristä. 



 

Kosketukset: 

• Joukkueella on yhteensä kolme (3) kosketusta per piste. Torjunta ei ole 

kosketus. Passi katsotaan lentopallon tulkintalinjalla (ei siis beach volleyn 

tulkintalinjalla). 

• Vastaanoton saa ottaa sormilla. 

• Aloitussyöttö tehdään takarajan takaa syöttäen joko ylä- tai alakautta. 

• KILPASARJASSA pallo täytyy toimittaa verkon yli kovalla kosketuksella 

kuten beach volleyssa. 

• HARRASTESARJASSA palautuskosketus on vapaa. 

 

 

Muuta: 

• Turnauskaavio lähetetään viimeistään maanantaina 20.2. kaikille osallistujille 

sähköpostitse ja se päivitetään myös uMoven nettisivuille. 

• Varustus on vapaa, mutta huomioi kengät, joilla pelaat, että ne eivät aiheuta 

vaaraa kanssa pelaajille. 

• Huomioithan, että lumen alla voi olla jäisiä kohtia, joten olethan varovainen 

pelatessasi.  

• uMoven palvelut ja tapahtumat ovat vapaa-ajan liikuntapalveluita, eikä 

turnaukseen osallistujat eivät ole vakuutettuja järjestäjän toimesta. 

• Tapahtuma-/turnausinfosta paikan päältä on saatavilla jää- ja kylmäpusseja 

sekä laastaria ja muita sidontatarpeita. Akuuteissa tilanteissa soitto 

hätänumeroon 112. Tapahtumapaikan osoite on Polvitie 1 (hyödynnä 112-

sovellusta helpottaen tarkan sijainnin saavuttamista) 

• Vastustajan kenttäpuoliskolla saa käydä, kunhan ei häiritse vastustajan peliä. 

• Pelaajien tulee kuitenkin syöttää vuorotellen säilyttäen sama järjestys kuin 

aloituksessa. 

• Pelaajien rotaatio: Rotaatio on vapaa eli pelaajat voivat ryhmittää 

joukkueensa vastaanotossa haluamallaan tavalla. Huomioikaa kuitenkin, että 

pelaajia vaihtaessa pelikentällä pysyy useampi sukupuoli edustettuna 

• Muistakaa rehtipeli ja ennen kaikkea iloinen mieli. Tuomarin tehtävä on 

tuomaroida ja hän voi poistaa pelistä pelaajia, mikäli pelaaminen ei onnistu 

(mm. rikotaan sääntöjä tai havaitaan epäasiallista käytössä). 

• Turnauksen virvokkeista ja muista herkullisista tuotteista vastaa Semma-

kahvio, jossa on myynnissä mm. laskiaispullia, kahvia, teetä ja suolaisia 

leivonnaisia. Varaathan siis rahaa mukaan.  

• Järjestäjä ei vastaa tavaroiden säilytyksestä.  

 

 

 



Turnauksen eteneminen: 

• Kilpasarja 

o Kilpasarjan ottelut pelataan kentillä 1 ja 2. 

o Alkulohkot pelataan kahdessa kolmen joukkueen lohkossa. 

o Lohkojen voittaja ja toiseksi sijoittunut jatkavat välieriin, jossa he 

kohtaavat toisen lohkon kaksi parasta. 

o Välierien voittajat jatkavat finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun. 

• Harrastesarja 

o Harrastesarjan ottelut pelataan kentillä 3 ja 4. 

o Joukkueet pelaavat yksinkertaisen turnauksen, jossa lohkon kaksi 

parasta pääsevät finaaliin, kolmas ja neljäs pronssiotteluun. 

• Mikäli pistetilanne on tasan, ratkaistaan jatkoon menijä seuraavasti: 

o Erävoittojen määrä 

o Pienin piste-ero 

o Arpa 

 

 

Tervetuloa viettämään hauska ja talvinen pelipäivä Tuokkarin rantaan.  

Terveisin uMoven tiimi, Semma ja Liikunnan Riemu       

https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi/yliopistoliikunta/tapahtumat 
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