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 Moi! 
 
MM-kisat saatu Suomen osalta pakettiin ja lopullinen sijoitus oli 13. Tunnelma Varnan hallissa oli todella 
hieno ja toivottavasti sama hieno tunnelma jatkuu nyt jo käynnistyneellä kaudella saleissa ja halleilla. 
Vuoden vaihteessa on luvassa naisten ja miesten EM-karsintoja.  
 
Tässä taas muutamia ajankohtaisia asioita teille: 
 
Junnujen turnaukset 

• C-A ikäiset käyttävät sähköistä pöytäkirjaa, ohjeistusta tarkemmin alla… 

• D-ikäiset ja nuoremmat vanhalla systeemillä  
o Syöttösääntöjen takia ei toimi sähköinen pöytäkirja 
o Kuitenkin pelaajien syöttö sähköisesti. 

• F-ikäisten turnaus viikonloput on lisätään tämän viikon aikana 
o Mahdollinen lopputurnaus informoidaan myöhemmin 

 
Junnulentis ja pelisäännöt 

• Kaikkien sarjoihin ilmoittautuneiden mini-joukkueiden tulee palauttaa joukkuekohtaiset Urheilun 
pelisäännöt 30.11.2018 mennessä Olympiakomitean urheilun pelisäännöt-sivustolla.  

• Kevään sarjoihin ilmoittautuvien uusien joukkueiden tulee palauttaa pelisäännöt 28.2.2019 
mennessä. 

• https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-urheilu/urheilun-pelisaannot/ 
 
Keneen ottaa yhteyttä ja mistä löytyy? 

• Otteluohjelmat: www.lentopallo.torneopal.fi 

• Sähköisen pöytäkirja ohjeistus: http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/kilpailusaannot-
sarjamaaraykset-ja-poytakirjat/sahkoinen-poytakirja.html 

o Pöytäkirjaa päivitetään aktiivisesti viikonloppujen jälkeen ja yllä olevan linkin kautta pääsee 
tsekkaamaan tuoreimmet ohjeet. KANNATTAA TUTUSTUA! 

• Lounalentiksen sivut: www.lounalentis.fi 
o Ajankohtaisia asioita päivitetään myös alueen sivuille 
o Sarjanhoitajan yhteystiedot löytyvät alueen sivuilta 

• Aluepäällikkö, yhteystiedot alla  
o F-sarjanhoito 
o Yleiset alueen asiat 
o Seura- ja kouluvierailut 
o Koulutukset 

• Lentopalloliiton sivuilta löytyy perusinfo: kilpailusäännöt, koulutuskalenterit,  

• Suomisport 
o Lisenssin ostopalvelu 
o Tapahtumat (alueleirit, tehotreenit, koulutukset jne.) 

 
Tähtiseurapäivät 

• Koskee tähtiseurojen lisäksi myös seuroja, ketä kiinnostaa seuran kehittäminen ja verkostojen 
luominen 
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• Tähtiseura-päiville on tulossa reilut 330 osallistujaa seuroista, alueilta ja liitoista. Ilmoittautuminen 
päättyi viime sunnuntaina, mutta jos nyt huomaat, että oma ilmoittautumisesi on unohtunut, ehdit 
tekemään sen torstaihin 27.9 mennessä tästä: https://www.lyyti.in/tahtiseurapaivat  

• Päivien tarkempi ohjelma löytyy täältä: https://www.olympiakomitea.fi/tähtiseura-päivät  
 
Koulutukset: 

• Alkusyksyn koulutusputki päättyy viikonloppuna Koskella tekniikkakouluun. 
o Koulutukseen mahtuu vielä. Ilmoittautuminen: 

https://www.suomisport.fi/events/6cf8a386-61a6-4bcf-a87e-69e0df7351e0 

• Tuomarikoulutukset 
o Ota yhteyttä alueesi aluekouluttajaan, niin saatte sovittua tarvittavista koulutuksista. 

 
Some 

• Lounalentis Facebookissa, Instagramissa: tykkää, seuraa ja jaa! 

• Facebookissa kilpailu, jossa voi voittaa minilentopallon miesten MM-joukkueen nimmareilla. 
Osallistumisaika päättyy sunnuntaina MM-finaalin yhteydessä. 

 
T. Sini 
 

https://www.lyyti.in/tahtiseurapaivat
https://www.olympiakomitea.fi/tähtiseura-päivät
https://www.suomisport.fi/events/6cf8a386-61a6-4bcf-a87e-69e0df7351e0

