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EHDOTUS SYÖTTÖSÄÄNNÖN TÄSMENTÄMISEKSI  
SPTL:n hallitus ehdottaa sääntövaliokunnan suosituksesta syysliittokokoukselle 24.11.2018 

pelisääntöjen kohdan 2.6 Syöttö täsmentämistä kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi. Muutos tulisi 

voimaan SPTL:n sääntöihin jo 11/2018 aikana. 

 

Sarjajaosto / Teemu Oinas on lähettänyt 11.10.2018 liiton sivulle viestitiedotteen otsikolla Sarjat: sarjakuri ja 

tuomarointi: http://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=8282. Tästä on käyty syöttösääntöaiheista keskustelua, jossa on 

todettu (Jyrki Nummenmaa), että SPTL:n säännöt poikkeavat ITTF:n säännöistä sääntöjen kohdan 2.6.2 osalta. 

Havainto on oikea: SPTL:n sääntö antaa mahdollisuuden tulkita asiaa siten, että ennen kuin tehdään pallon 

ylösheitto, vapaa käsi voi liikkua myös esim. alaspäin, ITTF:n sääntö ei tällaista tulkintaa mahdollista. Tilanne tulee 

korjata, koska SPTL:n sääntöjen mukaan liittohallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että SPTL:n pelisäännöt 

ovat kansainvälisten sääntöjen mukaiset. 

SPTL (nykyinen sääntö): 

2.6.1 Syöttö alkaa siten, että pallo on vapaana syöttäjän liikkumattomalla ja avoimella vapaan käden 

kämmenellä. 

2.6.2 Syöttäjän tulee heittää pallo lähes pystysuoraan ylöspäin ilman kierrettä niin, että se nousee vähintään 16 

cm irrottuaan vapaan käden kämmenestä ja putoaa sitten mihinkään koskematta ennen kuin sitä lyödään. 

ITTF (nykyinen sääntö): 

2.6.1 Service shall start with the ball resting freely on the open palm of the server’s stationary free hand. 
2.6.2 The server shall then project the ball near vertically upwards, without imparting spin, so that it rises at least 
16cm after leaving the palm of the free hand and then falls without touching anything before being struck. 

Hallitus ehdottaa, että SPTL:n sääntö muutetaan muotoon: 

2.6.1 Syöttö alkaa siten, että pallo on vapaana syöttäjän liikkumattomalla ja avoimella vapaan käden 

kämmenellä. 

2.6.2 Syöttäjän tulee seuraavaksi heittää pallo lähes pystysuoraan ylöspäin ilman kierrettä niin, että se nousee 

vähintään 16 cm irrottuaan vapaan käden kämmenestä ja putoaa sitten mihinkään koskematta ennen kuin sitä 

lyödään. 

(ei esim. ”sen jälkeen”, koska se antaa mahdollisuuden tulkita tuota myös siten, että syötön aloituksen ja 

ylösheiton välissä voisi tapahtua esim. tuo em. vapaan käden liike alaspäin) 

Muutokset sääntökirjaan tehdään heti, kun hyväksyntä liittokokoukselta saadaan. Sitä ennen ehdotetaan 

noudatettavaksi sarjajostaon ohjeistamaa ja ITTF:n sääntöjen mukaista tulkintaa: vapaa käsi saa liikkua syötössä 

vain ylöspäin. 
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