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KARVIAN PUULAAKILENTOPALLO SARJAKAUSI 2018-2019 
 

Karvian puulaakilentopallon mestaruutta tavoittelee tällä kaudella viisi joukkuetta. Tosi NMKY 

kärsii edelleen pelaajapulasta ja luovutti. Parkano puolustaa mestaruutta ja sen lisäksi kirkkaimpia 

mitaleita mielivät Kauhajoen lisäksi paikalliset karpaasit Team Sarvela, Boxing Team ja Kantti. 

Sarjamaksu on 40 euroa joukkueelta ja Kauhajoelta 120, johon kuuluvat tuomaripalvelut. Pankki-

siirto seuraa kirjeen mukana. Maksa välittömästi, ettei jää kirjanpitoon ”roikkumaan”. Osanotto-

maksuilla hankitaan kolmelle parhaalle joukkueelle muistoksi mitalit. Koska Parkano otti viime 

keväänä kolmannen voiton, on jaossa uusi kiertopalkinto.   
 

SÄÄNNÖT  
 

Karvian puulaakin runkosarja pelataan kaksinkertaisena, jonka jälkeen runkosarjan 1.-4. joukkueet 

pelaavat play off ottelut. Play off otteluista pääsee finaaliin kahdesta voitosta ja ”hävinneet” pelaa-

vat pronssista. Mestaruus ratkeaa niin ikään kahdesta voitosta. Pronssimitalien jakoon riittää yksi 

nöyryytys. Play off ottelut, finaalit sekä puulaakilentopallon loppunäytös Mestarit 2019 – All Stars 

pelataan aikataulun mukaan. All Stars joukkueen valitsee sopimuksen mukaan keväällä 2019 hopea-

joukkueen yhdyshenkilö. Muistakaa & noudattakaa olemassa olevia sarjasääntöä; pelaajan tu-

lee olla mukana (kentällä pelaamassa) vähintään kolmessa runkosarjan pelissä, jotta saa oikeuden 

osallistua myös loppuotteluihin. Samoin ei hyväksytä, että puulaakisarjassa pelaa samalla sarjakau-

della 4. ja/tai ylemmällä sarjatasolla pelaavia henkilöitä. Tämän vuoksi jokaisesta ottelussa tulee 

antaa tuomarin varmentama nimilista pelaajista. Listoja on sihteerillä Hely Kytömäellä. Jokaisesta 

ottelusta tehdään ottelupöytäkirja. Listat voi pudottaa pelin jälkeen liikuntasihteerin postilaatikkoon 

osoitteeseen Pentintie 1, 39930 Karvia 
 

HUOMIOI PELIAJAT 
 

Yhdyshenkilöiden kanssa on päätetty, että pelit alkavat sovitusti sunnuntaisin klo 18.15 ja 20.00. 

Vastuussa oleva tuomari huolehtii, että ottelu vihelletään aikataulun mukaan alkavaksi. Viime vuo-

den tapaan pistelaskussa (2-3) pistein hävinnyt joukkue tulee saamaan kahdesta voitetusta erästä 

yhden pisteen. Mikäli runkosarjan kaksi joukkuetta saa saman pistemäärän, ratkaisevat paremmuu-

den keskinäiset ottelut ja eräsuhde. Mikäli eräsuhdekin osoittaa saman lukeman, ratkaistaan järjes-

tys uusintaottelulla. 
 

Lentopallopuulaakin pistelaskusysteemissä kirjataan jokaisesta syötöstä piste ja erävoitto tulee  

sille joukkueelle, joka ensin saa täyteen 25 pistettä, vähintään kahden pisteen erolla vastustajaansa 

ja koko ottelun voitettuaan kolme erää. Kun erätilanne on 2-2, ottelussa tarvitaan viides eli ratkaise-

va erä. Viides erä pelataan vain 15 pisteeseen asti. Ratkaisevassa erässä peliä jatketaan tilanteesta 

15-15 kunnes syntyy kahden pisteen ero.  
 

Puulaakipelit tullaan pelaamaan enemmistön toivomuksen mukaan ja ajallaan sunnuntaisin klo 

18.15 ja klo 20.00. Mikäli joukkue haluaa siirtopelin, voi siitä yrittää sopia vastustajan kanssa etu-

käteen (katso urheilutalon salivuorot 2018-2019). Vapaita aikoja on rajoitetusti ja runkosarjan päät-

teeksi on varattu yksi päivä rästiotteluille.    
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TULOSPALVELU NETISSÄ  
 

Ottelun tulokset ilmoitetaan tekstiviestillä liikuntasihteerin kännykkään p. 044 - 7727 402 

VÄLITTÖMÄSTI ottelun jälkeen. Ilmoitusvastuu on otteluparin ensimmäisellä eli ”kotijoukkueel-

la”.  Tulokset on luettavissa jopa samana päivänä liikuntapalvelujen facebookista tai viimeistään 

seuraavana päivänä kunnan nettisivuilta. 
 

PELIVÄLINEET PAIKOILLEEN  -  HÄVINNEEN JOUKKUEEN URAKKA 
 

Sunnuntain iltaottelun hävinnyt joukkue on velvollinen korjaamaan pois lentopallot, lentopallopyl-

väät sekä verkon salista ja viemään välineet niille varatuille paikoille. Liikuntasihteeri on teettänyt 

joka joukkueen yhdyshenkilölle avaimen pallokaappiin, joka sijaitsee jatkossa näyttämöllä kaikkien 

ulottuvilla. Avaimet palautetaan sarjakauden päätyttyä.  
 

TUOMAROINTI 
 

Puulaakipelit tuomitaan osallistuvien joukkueiden kesken. Tuomarivastuu tulee jokaiselle joukku-

eelle koko sarjakauden aikana 4 kertaa. Ottelujen perään on merkitty tuomarivastuussa oleva jouk-

kue. Yhdyshenkilön on varmistettava, että tuomarivastuun velvollisuus täytetään. Kätevintä on ja-

kaa tuomarivastuut eri henkilöille jo kauden alussa. Joukkueiden yhdyshenkilöt ovat seuraavat: 
 

1. Boxing Team Esko Hautakorpi  

2. Kauhajoki       Timo Jämbäck                    

3. Kantti   Heikki Huhtaluoma  

4. Sarvela  Teppo Koivisto  

5. Parkano                  Ville Lankinen      

 

 

 

 

Mestarit 2018 
 
Parkano 
 


