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 1 YLEISTÄ  
 
Nämä Kilpailumääräykset täydennettynä Sukeltajaliiton kilpailujen yleismääräyksillä sisältävät 
uppopallon kilpailutoimissa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset.  
 
Näiden Kilpailumääräysten alaisia ovat ja niitä sekä niihin perustuvia päätöksiä sitoutuvat nou-
dattamaan kaikki näissä Kilpailumääräyksissä tarkoitettuun kilpailutoimintaan osallistuvat joukkueet, 
pelaajat ja toimihenkilöt.  
 
Uppopallovaliokunta voi tehdä näihin Kilpailumääräyksiin määräaikaisia muutoksia myös kesken 
sarjakauden. Samoin uppopallovaliokunta voi vahvistaa oikeuden poiketa näistä Kilpailumääräyk-sistä 
muissa kilpailuissa kuin kotimaan ylimmällä sarjatasolla.  
 
Muutokset näihin Kilpailumääräyksiin hyväksytään keväällä uppopallovaliokunnan sarjakokouksessa 
ennen sarjakutsujen lähettämistä.  
 
Mikäli esiintyy tapauksia, joita nämä Kilpailumääräykset tai Sukeltajaliiton Kilpailujen yleismääräykset 
eivät kata, käsittelee uppopallovaliokunnan kilpailupäällikkö, sekä tarvittaessa uppopallo-valiokunta, 
asian ja antaa siitä erillispäätöksen.  

 2 EETTISET PERIAATTEET  
 
Uppopallon kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimi-
kunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö). Kilpailutoi-
mintaan osallistuvat pelaajat ja toimihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin anti-
dopingsäännöstöihin ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.  
 
Kaikki kotimaisten uppopallosarjojen kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat dopingtestauk-sen 
piirissä sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella.  
 
Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa anti-
dopingsäännöstöissä.  
 
Seurat eivät saa kilpailutoiminnassaan ja siihen liittyvässä toiminnassa käyttää lain tai hyvän ta-van 
vastaisia mainoksia.  
 
Uppopallon kilpailutoiminnassa joukkueiden, yksittäisten pelaajien sekä toimihenkilöiden tulee pyrkiä 
noudattamaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n julkaisemia Suomalaisen liikunnan ja urhei-lun eettisiä 
periaatteita. 
 
Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteiden Liitteessä 1, (näiden Kilpailumääräysten Liite 
1) mainitut:  

 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailutilanteissa  
 • urheiluhuijaus  



 • lahjonta ja  
 • Sukupuolinen häirintä  

 
ovat epäurheilijamaisena käyttäytymisenä kiellettyjä ja johtavat kohdan 8. mukaisiin kurinpito-toimiin.  
Kilpailuihin osallistuvien joukkueiden on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen lopputulokseen.  

 3 SÄÄNNÖT  
 
Kaikissa uppopallo-otteluissa Suomessa noudatetaan voimassa olevia CMAS:n kansainvälisiä 
kilpailusääntöjä ja tuomariohjeita sekä vakiintuneita kansainvälisiä pelitapoja.  
 
Kansalliset eroavuudet ja tarkennukset on esitetty näiden Kilpailumääräysten Liitteessä 2.  

 4 KOTIMAAN UPPOPALLOSARJAT  
 

 4.1 SARJAJÄRJESTELMÄ  

 
Seurojen tulee ilmoittaa joukkueet tulevan sarjakauden uppopallosarjoihin sarjakutsun saatuaan ja 
annettuun määräaikaan mennessä. Mahdollisia sarjoja ovat:  

 • Miesten SM-sarja  
 • Tarvittava määrä eritasoisia divisioonasarjoja  
 • Naisten SM-sarja  
 • A-nuorten SM-sarja (enintään 20 vuotta sarjan vuonna täyttäville)  
 • B-nuorten SM-sarja (enintään 17 vuotta sarjan vuonna täyttäville)  
 • Seniorien SM-sarja (vähintään 40 vuotta sarjan vuonna täyttäville)  

 
Sarjaa ei järjestetä, mikäli siihen ilmoittautuu vähemmän kuin kolme joukkuetta.  
 
Mikäli seura ei ole osallistunut uppopallosarjoihin edellisellä kaudella, on seuran ilmoittaman 
joukkueen osallistuttava alimpaan soveltuvaan järjestettävään sarjaan. Sarjapaikasta luopuva joukkue 
putoaa alimpaan järjestettävään sarjaan. Uppopallovaliokunta voi kuitenkin tehdä tästä kohdasta 
eriävän päätöksen seuran anoessa tätä kirjallisesti perustelluin syin.  
 
Tulevana sarjakautena pelattavat sarjat vahvistetaan sarjojen aloituskokouksen yhteydessä. 
Aloituskokoukseen tulee osallistua edustaja jokaisesta eri sarjoihin ilmoittautuneesta joukkueesta sekä 
kaikkien A-tuomareiden. Sarjapäälliköt esittävät sarjojensa pelipäivämäärät ja -paikkakunnat sekä 
järjestämisvastuut. Tämän jälkeen näiden Kilpailumääräysten Liite 3, Sarjajärjestelmä, päivitetään.  
 
Sarjaottelut on pelattava vähintään viikkoa ennen loppupelejä tai karsintapelejä.  
 
Loppuottelut ja karsintaottelut on pyrittävä järjestämään puolueettomalla kentällä. Mahdolliset 
semifinaalit on pyrittävä pelaamaan runkosarjan voittajan kotikentällä. Jos tämä ei ole mahdollista, 
pelipaikaksi tulee runkosarjassa seuraavaksi sijoittuneen kotikenttä niin kauan, kunnes pelipaikka 
ratkeaa. 
 

  

 4.2 MAKSU OSALLISTUMISESTA SARJAAN  

 
Jokaisen sarjaan osallistuvan joukkueen on maksettava sarjamaksu, jonka uppopallovaliokunta 
määrää vuosittain sarjakohtaisesti ja ilmoittaa sarjakutsun yhteydessä.  
 
Sarjamaksu tulee olla maksettuna ennen ensimmäistä sarjassa pelattavaa ottelua tai kyseinen 
joukkue hylätään sarjasta.  

  



 4.3 OTTELUIDEN JÄRJESTÄMINEN  

 
Ottelut järjestää kustakin ottelukierroksesta vastuussa oleva seura.  
 
Ottelut on pelattava otteluohjelmaan merkittynä päivänä. Otteluohjelma on samalla virallinen kutsu 
peliin.  
 
Järjestävä seura ilmoittaa otteluiden tarkan ajankohdan Sukeltajaliiton toimistoon, osallistuvien 
joukkueiden yhteyshenkilöille, tuomareille ja kilpailupäällikölle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
ottelupäivää.  
 
Ilmoituksen tulee sisältää:  

 • ottelupäivämäärä  
 • pelien aikataulu  
 • hallin osoite ja puhelinnumero  
 • aika, jolloin halliin pääsee sisään  
 • aika, jolloin altaaseen pääsee harjoittelemaan  

 
Asianomaisten tuomarien ja osallistuvien joukkueiden velvollisuus on omalta osaltaan ottaa selville ja 
myötävaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla siihen, että ottelut pelataan otteluohjelman mukaisesti, 
vaikka yllä mainittu ilmoitus ei ole heitä jostain syystä olisikaan saavuttanut.  

  

 4.4 OTTELUIDEN SIIRTÄMINEN  

 
Ottelu on siirrettävä, mikäli pelivuorossa oleva joukkue näin vaatii, ja joukkueella ei ole vähintään 
kuutta (6) pelaajaa pelikelpoisena, toisin sanoen ei sairaana. Tällöin joukkueen katsotaan 
muodostuvan niistä pelaajista, jotka ovat merkittyinä joukkueen pelaajaluetteloon kohdan 4.10 
mukaisesti.  
 
Sairaustapauksista on esitettävä riittävä selvitys sairaustapauksista Uppopallovaliokunnan 
kilpailupäällikölle viikon kuluessa ottelupäivästä. Muutoin ottelu katsotaan luovutetuksi.  
 
Ottelu voidaan siirtää myös muun ylivoimaisen esteen perusteella. Tällöin uppopallovaliokunnan 
kilpailupäällikkö päättää ylivoimaisen esteen pätevyydestä ja otteluiden siirrosta. Ilmoitus siirretyistä 
otteluista tulee tehdä kohdan 4.3 mukaisesti.  

  

 4.5 PELIJÄRJESTELYT, PELIALLAS, LAITTEISTOT JA VARUSTEET  

 
Pelialueen tulee olla sääntöjen ja tuomariohjeen mukainen. Sarjapäällikkö voi kuitenkin hyväksyä 
myös poikkeavat järjestelyt. Poikkeamista tulee ilmoittaa sarjapäällikölle etukäteen.  
 
Järjestävän joukkue vastaa:  

 • paineilmalaiteen järjestämisestä vähintään yhdelle vesituomarille  
 • summerilaitteesta, jossa on katkaisija kullekin tuomarille pelin keskeyttämiseksi, sekä 

varamerkinantolaitteesta  
 • vähintään yhdestä toimitsijasta koko ottelukierroksen ajan 
 • vähintään kahden sääntöjen mukaisen pallon saatavuudesta  

 
  

 4.6 RAPORTOINTI  

 



Järjestävä seura ilmoittaa otteluiden tulokset ottelupäivän kuluessa uppopallovaliokunnan 
tiedotusvastaavalle ja seuraavan arkipäivän aikana liiton toimistoon puhelimitse, faksilla tai 
sähköpostilla.  
 
Mikäli ottelutuloksia ei saada välittömästi otteluiden päätyttyä toimitettua uppopallovaliokunnan 
tiedotusvastaavalle, ilmoittaa järjestävä seura tulokset suoraan STT:lle ja tiedotusvälineille. 
Tiedotusvälineet, joille tulokset lähetetään, on esitetty Kilpailumääräysten Liitteessä 4.  
 
Järjestävä seura toimittaa ottelupöytäkirjojen etusivut seuraavan kahden arkipäivän aikana 
sarjapäällikölle.  
 

 4.7 PAIKALLINEN TIEDOTTAMINEN JA NÄKYVYYS  

 
Järjestettävistä ottelukierroksista tulee laittaa kyseiseen uimahalliin mainosjulisteet ennen kilpailuja. 
Julistepohjia on saatavilla Sukeltajaliiton resurssipankista.  
 
Järjestävää seuraa suositellaan olemaan yhteydessä paikallisiin tiedotusvälineisiin ja tarjota 
mahdollisuutta jutun tekoon hyvissä ajoin sekä kirjallisesti että henkilökohtaisin yhteydenotoin. 
Ottelukierroksen jälkeen tulokset tulee ilmoittaa paikallisiin tiedotusvälineisiin.  
 
Järjestävän seuran tulee pyrkiä järjestämään otteluiden videointi ja tulosseuranta otteluiden aikana.  

  

 4.8 PROTESTI  

 
Joukkueen kapteeni voi tehdä suullisen protestin pelikatkojen aikana. Tuomarien on käsiteltävä 
protesti välittömästi.  
 
Joukkue voi tehdä kirjallisen protestin ottelun jälkeen. Tulevasta protestista tulee joukkueen kapteenin 
ilmoittaa ottelun päätuomarille välittömästi pelin jälkeen. Protesti tulee merkitä pöytäkirjaan. Kapteeni 
ei tällöin hyväksy pöytäkirjaa allekirjoituksellaan. Pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ei protestia voi 
enää tehdä.  
 
Kirjallinen protesti on jätettävä 60 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä maatuomarille. 
Protestimaksu, joka on suuruudeltaan 1/3 osa sarjamaksun suuruudesta pyöristettynä ylöspäin 
lähimpään 5 euroon, on maksettava protestin jätön yhteydessä.  
 
Ottelun pöytäkirja hyväksytään automaattisesti 60 minuutin kuluttua ottelun päättymisestä, jos 
protesteja ei ole jätetty ottelua koskien, vaikka kapteenit eivät olisi allekirjoittaneet pöytäkirjaa.  
 
Protestin käsittelee sarjaotteluiden osalta uppopallovaliokunta. Loppuotteluissa kilpailupäällikkö 
määrää juryn protestien käsittelyä varten. Juryn tulee olla läsnä kaikkien otteluiden ajan tai pystyä 
tulemaan paikalle välittömästi, mikäli tarve näin vaatii. Juryn kokoonpano on kolme luokiteltua 
tuomaria, joista vähintään yhden oltava A-tuomari.  
 
Jos protesti hyväksytään, palautetaan maksu protestin tehneelle seuralle. Jos protestia ei hyväksytä, 
maksu tilitetään uppopallovaliokunnalle.  

  

 4.9 LUOVUTUS  

 
Ottelu katsotaan luovutetuksi mikäli:  

 • joukkue ilmoittaa luovuttavansa  
 



 • joukkue ei saavu pelipaikalle 15 minuuttia ennen ottelun alkua, eikä voida soveltaa kohtaa 
4.4  

 
Ottelu voidaan tuomita luovutetuksi myös, mikäli pelijärjestelyt eivät ole kohdan 4.5 mukaiset. Tässä 
tapauksessa kyseisen kierroksen vastuutuomari voi harkintansa mukaan tuomita järjestävän seuran 
joukkueen luovuttaneeksi  
 
Täydellä ajalla pelattaessa luovutuksesta kirjataan tulokseksi tappio 20-0 ja lyhennetyllä peliajalla 
tulokseksi 10–0.  
 
Kolmella eri sarjakierroksella mutta samalla sarjakaudella tapahtuneesta luovutuksesta suljetaan 
joukkue kyseisestä sarjasta.  

  

 4.10 JOUKKUEET  

 
Joukkueella voi olla seuran nimestä poikkeava nimi, mutta joukkueen tulee edustaa jotakin Sukel-
tajaliiton jäsenseuraa osallistuessaan sarjaan.  
 
Uppopallovaliokunta voi lisäksi myöntää ulkomaisille joukkueille oikeuden osallistua sarjoihin. 
Osallistumisen ehdoista ja sarjamaksun suuruudesta päätetään erikseen.  
 
Joukkueen kokoonpano on ilmoitettava viimeistään seitsemää (7) vuorokautta ennen ensimmäis-tä 
sarjaottelua sarjapäällikölle kirjallisesti tai sähköpostilla.  
 
Joukkueessa voi pelata vain pelaajaluettelossa ilmoitettuja pelaajia, joilla on kohdan 4.11 mukainen 
edustusoikeus ja pelioikeus. Pelaajalla tulee olla edustusoikeus ilmoittavaan seuraan jo pelaajaa 
pelaajaluetteloon ilmoitettaessa.  
 
Pelaajaluettelossa tulee olla kunkin pelaajan:  

 • virallinen nimi  
 • syntymäaika  
 • jäsenseura, mikäli pelaaja ei ole varsinaisena jäsenenä pelaavassa joukkueessa  

 
Pelaajaluetteloa voi myöhemmin sarjakauden aikana täydentää ilmoittamalla uudet pelaajat, jotka 
eivät edusta mitään muuta seuraa, yllä mainitulla tavalla. Pelaajalla on oikeus osallistua otteluun 
seitsemän vuorokauden kuluttua pelaajan ilmoittamisesta sarjapäällikölle.  
 
Joukkueen pelaajaluettelossa voi olla samanaikaisesti enintään 20 pelaajaa.  
 
Joukkueen pelaajaluettelo on voimassa kyseisen sarjakauden loppuun saakka.  
 
Pelaaja on kuitenkin mahdollista poistaa pelaajaluettelosta ilmoittamalla poistosta sarjapäällikölle 
kirjallisesti tai sähköpostilla. Poisto tulee voimaan seitsemän (7) vuorokauden kuluttua ilmoituksen 
lähettämisestä. Pelaajaluettelosta poistettua pelaajaa ei saa ilmoittaa uudelleen saman joukkueen 
pelaajaluetteloon samalla sarjakaudella. Muihin joukkueisiin ilmoittaminen on mahdollista kohdan 4.12 
mukaisesti.  

  

 4.11 PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS JA PELIOIKEUS  

 
Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä seuran joukkuetta virallisessa 
ottelussa. Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus.  
 
Pelaajalla on edustusoikeus, kun:  

 • hänellä on voimassa oleva kilpailulisenssi. Lisenssin voimassaolon edellytyksenä on, että 
pelaaja kuuluu Sukeltajaliiton jäsenseuraan tai Sukeltajaliittoon.  



 
 • hänellä on kilpaurheilijalle tarkoitettu uppopallossa voimassa oleva urheilijavakuutus 

(normaalisti kilpailulisenssi kattaa tämän)  
 • hänet on ilmoitettu Kohdan 4.10 mukaisesti joukkueen pelaajaluetteloon  
 • hänen siirryttyään toisesta seurasta ja joukkueesta, siirto on tapahtunut Kohdan 4.12 

mukaisesti  
 
Pelaaja saa edustaa samanaikaisesti vain yhtä joukkuetta. Poikkeuksena on pelaaminen B-nuorten, A-
nuorten, naisten tai seniorien SM-sarjoissa, joissa pelaaminen ei rajoita muissa sarjoissa pelaamista.  
Pelaajan pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana otteluun. Jokainen seura vastaa siitä, 
että sen kaikilla joukkueiden pelaajilla on otteluissa pelioikeus.  
 
Pelaajilla on pelioikeus, kun:  

 • hänellä on sääntöjen mukainen edustusoikeus  
 • hän ei ole peli- tai kilpailukiellossa  
 • hänet on merkitty ottelupöytäkirjan pelaajaluetteloon  
 • hän kykenee pelitapahtuman yhteydessä todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytensä  

 
 4.12 PELAAJASIIRROT  

 
Pelaajien, jotka kyseisellä sarjakaudella on ilmoitettu jonkin joukkueen pelaajaluetteloon, siirto kesken 
sarjakauden on mahdollista alla kuvatulla tavalla ennen runkosarjan päättymistä. Runkosarjan 
päätyttyä pelaajasiirtoja ei voi tehdä.  
 
Pelaajasiirto saman sarjan joukkueesta toiseen voidaan tehdä ainoastaan syys- ja kevätkausien 
välissä. Tällöin syyskausi katsotaan päättyneeksi, kun kyseisen sarjatason kalenterivuoden viimeinen 
peli päättyy, ja kevätkausi alkavaksi, kun kyseisen sarjakauden kalenterivuoden ensimmäinen peli 
alkaa.  
 
Alemman sarjan joukkueesta on mahdollista siirtyä ylemmän sarjan joukkueeseen myös kesken 
sarjakauden.  
 
Pelaajasiirroista on tehtävä Sukeltajaliiton resurssipankista löytyvällä lomakkeella pelaajasiirtoilmoitus 
liiton toimistoon, vanhaan seuraan ja sarjapäällikölle kirjallisesti tai sähköpostilla. Ilmoitus edellä 
mainituille on jätettävä tai postitettava kahden (2) päivän sisällä ilmoituksen päiväyksestä.  
 
Pelaajasiirrosta uppopallovaliokunta perii 20 euron suuruisen kirjaamismaksun.  
 
Sarjakausien välillä tai sarjakauden aikana tapahtuvien pelaajasiirtojen yhteydessä pelaaja ei saa 
osallistua sarjapeleihin kahden (2) viikon sisällä siirtoilmoituksen lähettämisestä. Kahden viikon 
määräaika katsotaan alkavaksi klo 24.00.  
 
Pelaajasiirron yhteydessä pelaaja poistetaan vanhan seuran pelaajaluettelosta ja lisätään uuden 
seuran pelaajaluetteloon siirtoilmoituksen lähettämispäivänä klo 24.00.  

 5 KOTIMAISET TURNAUKSET  
 
Kotimaisten Kohdan 4 mukaisten uppopallosarjojen lisäksi on mahdollista järjestää turnauksia, joiden 
järjestämiseen on anottava lupa uppopallovaliokunnalta. Valiokunta voi evätä järjestämisluvan, mikäli 
turnausjärjestelyt ovat puutteelliset tai järjestäjän resurssit arvioidaan riittämättömiksi.  
 
Turnauksen järjestävä seura on velvollinen:  

 • hoitamaan kaikki käytännön järjestelyt  
 • vastaamaan taloudesta  

 
 • lähettämään liiton toimistoon kopiot ottelupöytäkirjoista  
 • ilmoittamaan tulokset nopeasti tiedotusvälineille  

 



Kilpailumääräysten Liitteessä 5 on maininta ja kuvaus niistä turnauksista, joilla on toistaiseksi 
voimassa oleva järjestämislupa.  
 
Turnaukset järjestetään soveltuvin osin voimassa olevia CMAS:n kansainvälisiä kilpailusääntöjä ja 
tuomariohjeita sekä näitä Kilpailumääräyksiä noudattaen.  

 6 KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA  
 
Sukeltajaliiton virallisilla edustajilla tarkoitetaan liiton tai valiokuntien asettamia Sukeltajaliiton 
edustajia kokouksissa, kilpailumatkoilla, maajoukkuetehtävissä (myös leirit) yms. tilaisuuksissa sekä 
matkoilla (kotimatkat mukaan luettuina). Edustajia ovat esim. pelaajat, valmentajat ja tuomarit.  
 
Sukeltajaliiton viralliset edustajat kansainvälisiin kilpailuihin tulee ilmoittaa uppopallovaliokunnan tai 
sen määräävän henkilön viimeistään viikkoa ennen kilpailun alkamispäivämäärää. Virallisten 
edustajien tulee allekirjoittaa antidopingsopimus ennen ilmoittamista.  
 
Mikäli jo valittu edustaja on kuitenkin sairauden tai loukkaantumisen vuoksi estynyt osallistumasta 
edustustehtävään, tulee hänen toimittaa tätä koskeva lääkärintodistus uppopallovaliokunnalle. 
Uppopallovaliokunta voi harkintansa mukaan hyväksyä kirjallisen esityksen perusteella myös muut 
perustellut syyt.  
 
Mikäli estyneellä edustajalla ei ole esittää hyväksyttävissä olevaa lääkärintodistusta tai 
uppopallovaliokunnan hyväksymää muuta perustetta, tulee hänen maksaa kaikki suoranaiset kulut, 
jotka hänen poisjäänti aiheuttaa. Mikäli tilalle valitaan toinen edustaja, kuuluvat hänestä aiheutuneet 
järjestelykulut suoranaisiin kuluihin.  
 
Virallisten edustajien tulee noudattaa SLU:n ja Sukeltajaliiton antidopingmääräyksiä ja Kilpailujen 
yleismääräyksiä.  
 
Mikäli edustusryhmälle on määrätty johtaja, on hänen valvottava, että hänen alaisuudessaan olevat 
edustajat noudattavat näitä määräyksiä.  

 7 TUOMARITOIMINTA  
 
Kohdan 4 mukaisiin sarjoihin saa osallistua vain joukkueita, joilla on tuomarikortin omaavat tuomarit. 
SM-sarjaan osallistuvalla joukkueella tulee olla ainakin yksi toimiva A-tuomari. Muihin sarjoihin 
osallistuvilla joukkueilla tulee olla ainakin yksi toimiva B-tuomari.  
 
Joukkueiden on sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava myös ne tuomarit, joita ne tulevat 
käyttämään sarjakauden aikana. Lisäksi joukkueiden tulee ilmoittaa tuomarivastaavalle ne kauden 
aikana koulutetut muihin seuroihin kuuluvat tuomarit, joita kyseinen joukkue aikoo sarjakauden 
aikana käyttää omina tuomareinaan.  
 
Tuomareilla tulee olla voimassa oleva Sukeltajaliiton kilpailulisenssi. A- ja B-tuomareilla tulee lisäksi 
olla laitesukellukseen halliolosuhteissa oikeuttava tutkinto.  
 
Sarjapeleissä järjestävän joukkueen on hankittava tarvittavat tuomarit yhteistyössä tuomarivastaavan 
kanssa.  
SM-sarjassa tulee pyrkiä käyttämään A-tuomareita ja muissa otteluissa lisäksi B / C-tuomareita. 
 
Tuomareiden tulee olla neutraaleja. Mikäli tuomari itse katsoo olevansa esteellinen tuomitsemaan 
jotakin peliä, on hänen välittömästi ilmoitettava siitä järjestävälle seuralle ja tuomarivastaavalle.  
 
Tuomarien tulee saapua riittävän ajoissa ottelupaikalle. Mikäli tuomari ei ottelun alkamishetkellä ole 
paikalla, on tuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva tuomari  
 
Kilpailumääräysten kohdan 4 mukaiseen sarjaotteluun tuomarivastaavan tai sarjapäällikön asettaman 
ja erikseen kutsuman tuomarin matkakustannukset korvaa uppopallovaliokunta Sukeltajaliiton 



matkustusohjeen mukaisesti sillä poikkeuksella että kilometrikorvaus on valiokunnan päätöksen 
suuruinen. Turnausten tuomarien matkakustannuksista vastaa järjestävä seura.  

 8 RANGAISTUKSET MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISESTA  
 
Mikäli joukkueessa pelaa kielletyistä dopingaineista kiinni jäänyt pelaaja tai pelioikeudeton pelaaja tai 
pelaajia, tuomitaan luovutuksella hävityiksi kaikki ottelut, joissa joku pelaaja on dopingrikkomuksen 
aikana tai pelioikeudettomana pelannut. Joukkueen tulokseksi näissä otteluissa kirjataan 
luovutustappio kohdan 4.9 mukaisesti. Lisäksi joukkueelle annetaan sarjamaksun suuruinen 
sakkomaksu jokaisesta sarjakierroksesta, jolla dopingrikkomuksen tehnyt tai pelioikeudeton pelaaja 
on pelannut.  
 
Uppopallon sääntöjen, Sukeltajaliiton Kilpailujen yleismääräysten tai näiden Kilpailumääräysten 
rikkomisesta voi uppopallovaliokunta langettaa rangaistukseksi joukkueelle luovutuksen tai sulkea 
joukkueen yhdestä tai useammasta sarjaottelusta harkintansa mukaan. Sarjasta pois suljettu joukkue 
pelaa seuraavan kauden alimmassa sarjassa. Lisäksi näissä tapauksissa joukkueelle annetaan 
sarjamaksun suuruinen sakkomaksu.  
 
Yksittäiselle pelaajalle voidaan langettaa uppopallovaliokunnan toimesta ottelun aikana, pelitauolla ja 
varsinaisen peliajan ulkopuolella tehdyistä karkeista rikkeistä:  

 • ottelumääräinen pelikielto  
 • määräaikainen pelikielto tai  
 • elinikäinen pelikielto  

 
Tuomarille, valmentajalle, huoltajalle tai toimitsijalle voidaan langettaa uppopallovaliokunnan toimesta 
ottelun aikana, pelitauolla ja varsinaisen peliajan ulkopuolella tehdyistä karkeista rikkeistä:  

 • ottelumääräinen toimitsijakielto  
 • määräaikainen toimitsijakielto tai  
 • elinikäinen toimitsijakielto.  

 
Karkeita rikkeitä ovat esimerkiksi epäurheilijamainen käytös tuomaria, vastapuolen pelaajaa, 
valmentajaa tai huoltajaa kohtaan tai näiden tahallinen vahingoittaminen.  
 
Valmentajan tai huoltajan syyllistyessä yllämainitun kaltaisiin vakaviin rikkomuksiin joukkueelle 
määrätään lisäksi sarjamaksun suuruinen sakkomaksu.  
 
Kohdan 6 mukaisissa edustustehtävissä tehdystä rikkomuksesta uppopallovaliokunta tai Sukeltajaliiton 
hallitus rankaisee erottamalla rikkomuksen tehneen henkilön edustustehtävistä määräajaksi, 
toistaiseksi tai lopullisesti. Kilpailumatkoilla joukkueenjohtaja voi poistaa edustajan edustustehtävistä 
heti rikkomuksen tapahduttua. Lopullinen rangaistus määrätään joukkueen palattua kotimaahan.  
 
Edustustehtävistä kesken kilpailumatkan poistetun pelaajan tulee maksaa pelaajan kuljetuksista ja 
majoittumisista aiheutuneet kulut kyseisellä kilpailumatkalla takaisin liitolle. 
 



LIITE 1



LIITE 2  
KANSALLISET POIKKEUKSET CMAS:N KANSAINVÄLISIIN KILPAILUSÄÄNTÖIHIN  
 
Muutokset pelijärjestelyissä  
Turnauksissa ja muissa sarjoissa kuin miesten SM-sarjassa voidaan  

 • lyhentää peliaikaa  
 • käyttää suoraa peliaikaa  
 • muuttaa jäähy- sekä taukoaikoja  
 • Muuttaa pelaajien määrää  

 
Lisäksi turnauksissa järjestävä seura on oikeutettu rajoittamaan turnauksen luonteeseen liittyen 
joukkueiden tai yksittäisten pelaajien osallistumisoikeuksia.  
 
Uppopallovaliokunta voi järjestää kokeiluja, jotka tähtäävät kansainvälisten sääntöjen kehittämiseen.  
Kaikista yllä mainituista muutoksista tulee ilmoittaa ennalta kilpailukutsussa.  
 
Pallon valinta  
Joukkueiden kapteenit sopivat ennen pelin alkua, millä pallolla pelataan. Kiistatapauksissa tuomari 
valitsee pallon.  
 
Pelaajia koskevia sääntöjen soveltamisohjeita  
Varusteiden säännönmukaisuudesta päättää tarkastava tuomari.  
 
Mikäli pelaaja ei ole mukana varustetarkastuksessa, hänen varusteensa tulee tarkastaa ennen kuin 
hän voi osallistua peliin. Pelaaja itse tuo varusteensa tuomarin nähtäväksi. Aloituksesta myöhästynyt 
pelaaja voi osallistua peliin vasta erätauon jälkeen.  
 
Mikäli pelaajan nimi on ottelupöytäkirjassa, tulkitaan pelaajan pelanneen kyseisessä ottelussa, vaikka 
hän olisi ollut koko ottelun ajan pelaamattomana varamiehenä. Pöytäkirjaan ilmoitetun pelaajan voi 
kuitenkin poistaa joukkueen kokoonpanosta ennen ottelun alkua ilmoittamalla asiasta maatuomarille. 
Poisto kirjataan ottelupöytäkirjaan.  
 
Kansainvälisten sääntömuutosten käyttöönotto  
CMAS:in kansainvälisiin sääntöihin hyväksytyt muutokset tulevat Suomessa voimaan viimeistään 
sääntömuutosta seuraavalla sarjakaudella, vaikka niiden kansainvälinen käyttöönotto tapahtuisi vasta 
myöhemmin. 
 



LIITE 3  
SARJAJÄRJESTELMÄ KAUDELLA 2008 - 2009 
 



LIITE 4  
TIEDOTTAMISEN YHTEYSTIEDOT 
 



LIITE 5  
 
KOTIMAISET TURNAUKSET, JOIDEN JÄRJESTÄMISEEN ON TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA 
LUPA  
 
Divisioona-cup, Tampere  
Vuodesta 1991 syksyisin järjestetty turnaus, joka on alun perin tarkoitettu muissa kuin miesten SM-
sarjassa pelaaville henkilöille ja joukkueille. Järjestävä seura Tampereen urheilusukeltajat.  
 
Rixu-cup, Riihimäki  
Tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna pelattava turnaus. Järjestävä seura Riihimäen 
urheilusukeltajat.  
 
Susiraja-cup, Joensuu  
Viikkoa ennen juhannusta pelattava turnaus, johon on perinteisesti yhdistynyt illanvietto Höytiäisen 
rannalla. Järjestävä seura Joensuun urheilusukeltajat.  
 
Vaasa-Cup  
Ensimmäisen kerran vuonna 2006 järjestetty turnaus. Järjestävä seura Vaasan pyöriäiset.  
 


