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Peliin valmistautuminen Jyväskylän Saukot 2015
Kassalta on pyydettävä vastustajapelaajille ja tuomareille riittävä määrä rannekkeita ennen peliä.
On huolehdittava, että asianosaiset saavat omat rannekkeensa sujuvasti ilman että uimahallin
henkilökuntaa kuormitetaan tarpeettomasti.
On sovittava siitä hallin kanssa (Esa, Piitu) moneltako uimahalliin pääsee sisälle aamupeleihin.
Vähintään kuitenkin puoli tuntia ennen ensimmäistä peliä. Jasun lätkä on tarvittaessa koodattava
ja on huolehdittava että se on sellaisella henkilöllä joka tulee paikalle.

1. Vesipallokentän rakennus
a. Ajanottolaitteiston rakentaminen
b. Kentän rakentaminen
2. Vesipallokentän purku
a. Ajanottolaitteiston purkaminen
b. Kentän purkaminen
c. Ympäristön siisteyden tarkastaminen

1. Ajanottolaitteiston rakentaminen
Ajanottolaitteisto pitää rakentaa jo hyvissä ajoin ennen peliä, jotta ehditään tarkastaa myös toimiiko
laitteisto niin kuin sen kuuluisi. Arviolta tämän toimen voi (tai se kannattaa) aloittaa noin tuntia ennen
peliä. Eli esim. jos peli alkaa klo 18.15… valvojilta kysytään joka kerta saako ajanottolaitteistoa ja muuta
pelirekvisiittaa alkaa kantaa reunoille (jos on Swimmingin vuoro, lupaa kysytään oranssiliivisiltä valvojilta).
Pelirekvisiitta sisältää toimitsijapöydät (2kpl), toimitsijatuolit (4 kpl), punaiset 30 sek. kellot (4kpl) oikeille
paikoilleen kentän kulmiin, jatkojohtokelat (4kpl) kytketään suoraan kelloihin saman tien, torvet (2 kpl);
harmaa ja valkoinen (toimitsijapöydän läheisyyteen), johtokori (toimitsijapöydälle) sekä penkit kuntosalin
edessä olevalle vaihtopenkille (max 5 pelaajalle ja 2 valmentajalle, arvioni mukaan – useampaa tuolia
osannevat pyytää erikseen. Jos on tiedossa vastustajien tarkka määrä, 7 tuolia tuskin tarvitsee paikalle
kantaa.).
Toimenpiteet:
1. Ajanottolaitteisto omalle paikalleen (nyt oletan että kaikilla on visio siitä miltä pelikenttä näyttää.
Käytännössä näin ei välttämättä kuitenkaan ole, ja siitä kentästä pitää ottaa kuva. [tähän kuva
kentästä])

2. Ajanottolaitteiston kytkennät
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3. Kentän merkit (meillä tällä hetkellä värjätyt ämpärit) paikoilleen. Jälleen vesipallon
sarjamääräykset ”B.1.1. Altaan syvyyden eikä kentän reunamerkintöjen tarvitse täyttää FINA:n
sääntöjä. Huom. Maali-, 2 metrin-, 5 metrin- ja keskilinja tulee merkitä sääntöjen mukaan.” (Tässä
ovat välillä meillä auttaneet jopa tuomarit, siis Pekka, mutta tämä ei käytännössä kuulu millään
tavalla heidän hommiinsa. Mulla ei ole mitään kuvaa kuinka nämä mitataan. Pitäisikö hommata
mitta, vai voiko joku kirjata mistä nämä voi päätellä? 2m, maaliviivasta, 5m maaliviivasta ja puoliväli
= miten montako m? vai mitataanko useampaan kertaan molemmista päistä?) koska 1
4. Mahdolliset allassponsorimainokset paikoilleen
5. Jos pelataan yleisön aikana – verkko paikoilleen
6. Pöytäkirjaan pelaajien nimet ja pelin tiedot (vastustajajoukkueen valmentajalta ja omalta
valmentajalta käydään pyytämässä tiedot pelaajista ja kirjoitetaan ne pöytäkirjaan. Pöytäkirjasta on
aina varmistettava, että mukana on kolme lehteä; alkuperäinen, ja kaksi kopiota, omalle ja
vierasjoukkueelle. Alkuperäinen menee uimaliittoon ja tuomarit tarkastavat sen paikkansa
pitävyyden pelin päätteeksi ja allekirjoittavat pöytäkirjan. Lisäksi he (1. tuomariksi merkitty
tuomari) lähettävät sen uimaliittoon2. Pöytäkirjanippu jaetaan pahvilla ettei sotketa koko
pöytäkirjanippua merkinnöillä)
a. Pöytäkirjaniput ovat vanhoja; niihin pitää merkitä aikalisät joka erää varten vetämällä viivat
vertikaalisesti siihen kohtaan mihin aikalisät merkitään. [ehkä tästäkin kuva ?]
b. Pahat virheet merkitään numerolla 3 ja rankkarit numerolla 2, muut virheet, siinä
pöytäkirjassa on muistaakseni joku koodiselitys
c. Maalit merkitään pystyviivoilla pelaajan nimen perään aina kuhunkin ruutuun
tarkoituksenmukaisiin eriin.
d. Asiakirjan oikeaan laitaan merkitään jokaisen erän tulos erikseen.
7. Torneopalissa on pidettävä sarjamääräysten mukaan pöytäkirjaa paperisen lisäksi3. Torneopalin
ohjeet ovat erikseen liitteenä.
8. Pöytäkirjasta on pelin lopuksi lähetettävä kopio uimaliittoon: vesipallo@uimaliitto.fi kts. alaviite
5.
Kentän rakentaminen

1

B.1.2. MSC, NSC, MSM- ja NSM-sarjan mitaliotteluissa altaan vähimmäismitat ovat: pituus 23 m, leveys 13 m ja
syvyys 1,6 m.” SEKÄ ”B.1.3. Muiden mestaruussarjojen mitaliotteluissa altaan vähimmäismitat ovat: pituus 23 m,
leveys 13 m ja syvyys 1,5m.” SEKÄ ”B.1.4. Altaan mitan on pysyttävä samanlaisena koko sarjan ajan. Käytettävä altaan
mitta on ilmoitettava VpAr:lle ennen sarjan alkua.
2
Vesipallon sarjamääräykset: A.10 TIEDOTTAMINEN
A.10.1. Ottelupöytäkirjan alkuperäiskappale annetaan erotuomarille ottelun jälkeen, joka postittaa
pöytäkirjan liittoon. Ottelupöytäkirjasta otettu kuva lähetetään sähköpostilla heti ottelun jälkeen
osoitteeseen vesipallo@uimaliitto.fi. Molemmille joukkueille annetaan yksi (1) kopio. VpAr toimittaa
erotuomareille pyydettäessä postimerkein ja osoitetiedoin varustetut kirjekuoret.
3
A.10.2 Järjestävä seura on velvollinen ylläpitämään MSM ja NSM sarjoissa ottelun live-seurantaa ja muissa
otteluissa ja turnauksissa ottelutulokset ja pelitapahtumat on päivitettävä viimeistään tunnin kuluttua
kunkin jakson jälkeen. Ottelun erotuomarien tai otteluvalvojan tulee valvoa, että kuva pöytäkirjasta
lähetetään ohjeiden mukaan.
A.10.3. MSM- ja NSM sarjojen live-seurannan laiminlyönnistä seuralta peritään sakko, joka kaudella 2015 –
2016 on 100 € / per laiminlyöty ottelu. Seuraavista laiminlyönneistä peritään korotettu maksu 150 € /
per laiminlyöty live-seuranta. Toistuvasta laiminlyönnistä VpAr voi harkinnan mukaan korottaa maksun
kolmikertaiseksi.
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1. Alkaa sovittuun aikaan kun valvojilta on lupa (jos on Swimmingin vuoro, lupaa kysytään
oranssiliivisiltä valvojilta)
2. Köydet pois
3. Maalit paikalleen
4. Sivuköydet pois
5. Lippusiima pois syvästä päädystä
6. Portaat pois altaan keskivaiheilta
7. Eri sarjojen kentän pituus on merkitty ritilän alle ? ja ? kohdille.
Pelissä on neljä toimitsijaa
-

pelikello
hyökkäysaika
pöytäkirja
torneopal
Tämän lisäksi on huomioitava kuulutukset ja joukkueiden esittely, joka meiltä ainakin tällä hetkellä
puuttuu. Tästä voi olla seurauksena esim. sanktioita4.

Toimitsijoiden ohjeistus, kuten myös pöytäkirjat, kyniä, sekä teippiä ja valkeiden taulujen tusseja ynnä
muuta tarpeellista sälää löytyy mustasta salkusta seuran kaapeista (numero 10 ehkä, 50 metrin altaan
sivukatsomoiden alta). Avain kaappeihin löytyy valvojan kopista (vasemmalla alalaatikko, punainen
avainrenksu ”katsomokaapit” ja lisäksi Markolla on käsitykseni mukaan oma kopio avaimista). Valvojat ei
aina ole tietoisia tästä avaimesta mutta siellä se on.

Vesipallokentän purku
Kentän purku – allasrakenteiden palauttaminen
Pelaava kotijoukkue vastaa kentän purkamisesta. Köydet paikoilleen, maalit paikalleen, lippusiimat
paikoilleen ja sivuköydet paikoilleen. Kenttätarvikkeet paikalleen ja mahdollisesti tarvittava verkko
paikalleen [joka on muute mikä – valokuva ehkä tästäkin?]
Kentän purku – ajanottolaitteiston palauttaminen
Toimitsijapöytä vastaa ajanottolaitteiston purkamisesta ja viemisestä sille kuuluvalle paikalle (ylin hylly
takavarastosta; KAIKKI LAITTEET ainoastaan sinne ylimmälle hyllylle) mahdolliset sponsorimainokset
paikoilleen.
Ympäristön siisteyden tarkastaminen
Joukkue ei poistu allastiloista ennen kuin kaikki laitteet ja tarvikkeet ovat paikoillaan. Kaveria ei jätetä.
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C.1.3. Naisten ja miesten mestaruussarjojen otteluissa on oltava kuulutus ja joukkueet sekä erotuomarit on
esiteltävä ennen ottelun alkua. Kuulutusten on oltava hyvän tavan mukaisia.” SEKÄ ”C.1.4. SM-sarjojen otteluissa ei
tarvitse käyttää maalituomareita, mutta niiden käyttöä suositellaan. SEKÄ ”C.1.5. Toimitsijoiden vajaalukuisuudesta tai
perehtymättömyydestä sääntöihin ja määräyksiin järjestävää seuraa rangaistaan 50 € sakolla. VpAr voi korottaa
sakkorangaistusta toistuvista laiminlyönneistä johtuen.

