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HELSINKI METROPOLITAN OPEN – 

ISTUMALENTOPALLON 2 VS. 2 BEACH VOLLEYN SÄÄNNÖT 

Pelikenttä ja välineet 

•  Pelialusta on viira tai muu soveltuva materiaali. 

•  Kenttäpuoliskon leveys on 4.00 m ja pituus 4.00 m. 
•  Verkon korkeus on 1.15 m miehillä ja 1.05 m naisilla. 

•  Pelipalloina käytetään virallisia Lentopalloliiton Beach Volley–palloja. 

Pelaajat 

•  Beach Volleyta pelataan kaksihenkisin joukkuein. Pelaajien luokittelu on avoin. 
• Joukkue sijoittuu kentälle siten, että molemmat pelaajat ovat etupelaajia. Vas-

 tustajan syöttäessä pelaajien on keskenään oltava sijoittuneina kenttäkierron 

 mukaisesti. 

Tuomarit ja pistelasku 

•  Peleissä käytetään kirjuria pistetaulun kääntäjänä ja syöttöjärjestyksen valvo-
 jana. Peleissä voidaan lisäksi käyttää yhtä tai kahta tuomaria tai pelit voidaan 

 pelata ilman tuomareita. 
• Peleissä, joissa ei käytetä tuomareita, pelaajat ilmoittavat itse virheensä sekä 

 tuomitsevat vastustajan pallot rehellisesti. Kirjuri ratkaisee kiistatilanteet. Mikäli 
 kirjurilla ei ole mielipidettä kiistaan, pelattu pallo uusitaan. 

Pelin kulku ja erityissäännöt 

•  Perussääntöinä noudatetaan istumalentopallon sääntöjä, näissä säännöissä mai-

 nituin poikkeuksin ja tarkennuksin. 
•  Pelaajat saavat toimittaa pallon verkon yli ainoastaan kovalla kosketuksella, esi-

 merkiksi iskulyönnillä, nyrkillä tai rystysillä lyöden, hihalyönnillä tai ns. puolus-
 tus- ja pelastuspallona, mutta ei missään tilanteessa pehmeällä kosketuksella, 

 kuten sormilyönnillä tai jujulla eikä myöskään sormenpäillä tökkäisemällä. Pal-

 lon pelaaminen vyötärön alapuolisilla ruumiinosilla on sallittu. 
• Joukkueen molemmat pelaajat saavat torjua. Molemmat pelaajat saavat lyödä 

 palloa verkolta alaspäin (mutta vain kovalla kosketuksella). 
•  Tunkeutuminen verkon alapuolelta vastapuolen pelitilaan on virhe vain, mikäli 

 se häiritsee vastapelaajaa. Häirinnäksi katsotaan erityisesti vastapelaajaan 
 koskeminen pallontavoittelutilanteessa tai siihen valmistautuessa. 

•  Joukkueella on mahdollisuus kahteen (2) aikalisään erässä. Aikalisän kesto on 
 30 sekuntia. 

Pelitapa 

• Ottelut pelataan paras kolmesta -menetelmällä, erät jatkuvalla pistelaskulla 21 

 pisteeseen ja erien mennessä tasan ratkaiseva kolmas erä 15 pisteeseen niin, 
 että erät päättyvät vähintään kahden pisteen erolla. 

• Kenttäpuoliskoja vaihdetaan johtavan joukkueen saatua 11. pisteen ja kolman-
 nessa erässä 8. pisteen.  Uusi erä aloitetaan samoilta kenttäpuoliskoilta, mihin 

 edellinen päättyi. 


