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Uppopallon sarjakutsu 2009-2010 
 
Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2009-2010 
 
Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan 
mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei käsitellä. 
Ilmoittautumisaika päättyy: 9.10.2009 
 
 

1. Järjestäjä : Sukeltajaliitto 
Käytännön järjestelyt: Sukeltajaliiton uppopallovaliokunta 
 

2. Osallistumisoikeus : 
Sukeltajaliiton jäsenseurat. Sarjaan osallistuvilla joukkueilla voi olla 
seuran nimestä poikkeava nimi. 
 
Uppopallovaliokunta voi yllä mainittujen joukkueiden lisäksi 
myöntää osallistumisoikeuden myös ulkomaisille joukkueille. 

 

3. Säännöt :   
Uppopallon kansainväliset säännöt (CMAS), Sukeltajaliiton 
kilpailumääräykset sekä valiokunnan kilpailumääräykset. 
 

4. Protesti :  
Kirjalliset protestit tulee jättää viimeistään 30 minuutin kuluttua 
ottelun loppumisesta toimitsijapöydälle. Protestimaksu on 100 
euroa. 

 

5. Tuomarit :  
Valiokunnan määrittelemät tuomarit (pääosin A-tuomareita) 
tuomitsevat pääsääntöisesti ottelut. Jokaisen joukkueen tulee 
järjestää kuitenkin tuomarit yhteen tai kahteen otteluun 
päätuomarin ohjeiden mukaisesti. Tuomarit määrätään etukäteen 
jokaiseen otteluun kuten pelijärjestyskin. 
 
Jokaiselle tuomarille maksetaan 10€ suuruinen tuomarikorvaus / 
ottelu (kolme tuomaria yhteensä 30€). Tuomarikorvauksen 
maksavat pelaavat joukkueet yhdessä ennen peliä käteisellä 
15€/joukkue/peli. Ottelu ei ala ennen tuomarikorvauksen 
maksamista. 
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6. Sarjan jury : (nimetään sarjojen aloituskokouksessa) 
1 tuomarivastaava 
3 A- tai B-tuomaria (uuden luokituksen mukaan) 

 

7. Ilmoittautuminen : 
Kirjallinen ilmoittautuminen oheisella lomakkeella Liiton toimistoon. 
Sukeltajaliitto 
Radiokatu 20 
00093 SLU 
E-mail: office@sukeltaja.fi 
 
Kirjallinen sarjaan ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi. 
 

8. Osallistumismaksu : 
Suomisarjan osallistumismaksu 600 euroa.  
Muiden sarjojen osallistumismaksu 300 euroa. 
 
Liiton toimisto lähettää laskun ilmoittautumista vastaan.  
 

9. Uppopallon sarjajärjestelmä 2009-2010: 
 
Suomisarja 
Kaikki aikuisten sarjoissa pelaavat joukkueet ilmoittautuvat aluksi 
Suomisarjaan. 
 
Sarja pelataan yksinkertaisena sarjana syyskaudella (kaksi kierrosta) 
kahdessa lohkossa pohjoinen ja eteläinen. Jako sarjoihin tapahtuu 
pääsääntöisesti joukkueen kotipaikan maantieteellisen sijainnin mukaan. 
Kuitenkin niin että kauden 2008-2009 SM sarjan 1. ja 4. pelaavat eri 
lohkossa kuin 2. ja 3. Suomisarjan maantieteellisiin lohkoihin otetaan 
kuusi joukkuetta / lohko. Peliaika on 2 x 15 minuuttia tehokasta peliaikaa. 
 
Suomisarjan lohkojen 1. ja 2. joukkue pääsevät suoraan kevätkaudella 
pelattavaan SM-sarjaan. Lohkojen 3. ja 4. karsivat toisen lohkon 3. ja 4. 
vastaan pääsystä SM sarjaan, pelaamalla yksinkertaisen sarjan. Omassa 
lohkossa jo pelatun pelin tulos jää voimaa. Karsintasarjan kaksi parasta 
jatkavat keväällä SM-sarjassa. Karsintapelit pidetään tammikuussa. 
Peliaika on 2 x 15 minuuttia tehokasta peliaikaa. 
Karsintasarjan 3. ja 4. joukkue, sekä Suomisarjan lohkojen 5. ja 6. 
joukkue pelaavat keväällä I Divisioonaa 
 
SM-Sarja 
Pelataan kevätkaudella 6 joukkueen yksinkertainen sarja (runkosarja 3 
kierrosta).Peliaika on 2 x 15 minuuttia tehokasta peliaikaa. Pelit pelataan 
samalla paikkakunnalla samaan aikaan I divisioonan kanssa.  
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SM-sarjassa on erillinen finaalikierros (yhteinen kierros I-divisioonan 
kanssa), jossa pelataan yksi loppuottelupeli sarjan 1. ja 2. kesken sekä 
pronssipeli  sarjan 3. ja 4. kesken. 
 
I Divisioona 
Pelataan 4-6 joukkueen kaksinkertainen sarja (3-2 kierrosta). 
Peliaika on 2 x 10 minuuttia tehokasta peliaikaa. Pelit pelataan samalla 
paikkakunnalla samaan aikaan SM sarjan kanssa. 
 
I-Divisioonassa on erillinen finaalikierros (yhteinen kierros SM-sarjan 
kanssa), jossa pelataan yksi loppuottelu sarjan 1. ja 2. kesken sekä 
pronssipeli  sarjan 3. ja 4. kesken. 
 
 
II Divisioona 
II Divisioona pelataan, mikäli Suomisarjaan osallistuvia joukkueita on 
enemmän kuin sarjaan mahtuu (12).  Sarjan perustaminen päätetään 
sarjojen aloituskokouksessa. Joukkuemäärän tulee olla vähintään 3 
joukkuetta. Sarja pelataan kaksinkertaisena. Erillisiä loppuotteluita ei ole, 
vaan loppusijoitus määräytyy kokonaispisteiden mukaan. 
Peliaikaa ei vielä määritelty. 
 
A-nuorten SM-sarja, alle 21-vuotiaat (1.1.1989 ja tämän jälkeen syntyneet) 
Nuorten SM-sarja pelataan, mikäli joukkuemäärä on vähintään 3 
joukkuetta. Sarja pelataan kolminkertaisena (yksi kierros syksyllä kaksi 
keväällä). Erillisiä loppuotteluita ei ole, vaan loppusijoitus määräytyy 
kokonaispisteiden mukaan. Peliaikaa ei vielä määritelty. Nuorten sarja 
pelataan samaan aikaan samassa paikassa Junioreiden ja Senioreiden SM 
sarjan kanssa. Osallistumisoikeus myös naisilla, vaikka yli-ikäisiä. 
 
B-nuorten SM-sarja, alle 18-vuotiaat (1.1.1992 ja tämän jälkeen syntyneet) 
Juniorien SM-sarja pelataan, mikäli joukkuemäärä on vähintään 3 
joukkuetta. Sarja pelataan kolminkertaisena (yksi kierros syksyllä kaksi 
keväällä). Erillisiä loppuotteluita ei ole, vaan loppusijoitus määräytyy 
kokonaispisteiden mukaan. Junioreiden sarja pelataan samaan aikaan 
samassa paikassa Nuorten ja Senioreiden SM sarjan kanssa. 
 
Senioreiden SM-sarja, yli 40-vuotiaat  (31.12.1969 ja tätä ennen syntyneet) 
Seniorien SM-sarja pelataan, mikäli joukkuemäärä on vähintään 3 
joukkuetta. Sarja pelataan kolminkertaisena (yksi kierros syksyllä kaksi 
keväällä). Erillisiä loppuotteluita ei ole, vaan loppusijoitus määräytyy 
kokonaispisteiden mukaan. Senioreiden sarja pelataan samaan aikaan 
samassa paikassa Nuorten ja Junioreiden SM sarjan kanssa. 
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10. Otteluaikataulu: 
 
 Alustava otteluaikataulu 
 14.11.2009  Suomisarja 
 21.11.  II Divisioona 
 28.11.  Nuoret, Juniorit ja Seniorit 
 12.12.  Suomisarja 
 16.1.2010  SM-karsinta 
 30.1.  Nuoret, Juniorit ja Seniorit 
 13.2.  SM ja I Div 
 6.3.  SM ja I Div 
 20.3.  II Divisioona 
 3.4.  SM ja I Div 
 10.4.   Nuoret, Juniorit ja Seniorit 
 17.4.  SM ja I Div loppuottelut 

 
Lopulliset otteluaikataulut tullaan julkaisemaan sarjojen 
aloituskokouksen jälkeen, joka pidetään Hämeenlinnassa hotelli 
Vaakunassa 14:00, 10.10.2009.  Mikäli seuralla on mahdollista 
järjestää ottelukierros tulee tämä halukkuus ilmoittaa sarjaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

11. Kilpailupäällikkö : 
Jari Hovikorpi 
Puh : 040 5564233  
E-mail : jari.hovikorpi@apricon.fi  
 
Valiokunta nimeää sarjojen aloituskokouksessa pelattaville sarjoille 
omat sarjapäälliköt. 
 

 


