
BEACH VOLLEY KILPAILUTOIMINTA 2014/Simo Saros 
 

Beach Volley ryhmään kuuluu Eddy Quinones pääkaupunkiseudulta ja Juha Varinowski Päijät-
Hämeestä sekä vetäjänä Simo Saros Kymenlaaksosta. Yhteyttä pidettiin myös Janne Peltoseen 
Etelä-Karjala, Hannu Mykkäseen Pohjois-Kymenlaakso sekä Markku Susunoffiin Etelä-
Kymenlaakso. 

Aikuiset 

Miehille ja naisille oli Etelä-Suomen alueella seuraavia kiertueiden kilpailuja vuonna 2014. Beach 
Volley SM-kiertueen osakilpailut Lahdessa ja Helsingissä, Avoin kiertue 8 kilpailua ja Biitsi.fi Indoor 
Pro Tour. 

Lisäksi eri seurat järjestivät omia mestaruuskilpailuja sekä avoimia kilpailuja. 

Aikuisten harrastusmahdollisuudet kilpailla jatkui Etelän Viikkari Biitsin osalla miltei samalla tyylillä 
kuin edellisenä vuonna. Osakilpailuja on 10 kpl ja pelattavia erilaisia sarjoja on 4 kpl. Lisäksi 
järjestäytyneet beach volley seurat pitivät ns. viikkokilpailuja useilla eri paikkakunnalla, koko kesän 
ajan. Kyseisten kilpailujen osanottajamäärät ovat lisääntyneet mm. netti tiedotuksen avulla. 

Juniorit 

Kesällä 2014 Junior Tour käsitti neljä osakilpailua ja finaaliturnaukset Pieksämäellä ja Kuopiossa. 
Etelän alueella oli yksi osakilpailu 19.7 – 20.7 Kouvolassa. Aluemestaruuskilpailuja ei järjestetty 
tänä kesänä koska Junior Tour järjestettiin niin laajana (kuudet kilpailut). Vasta syksyllä kyseltiin 
onko aluemestaruuskilpailuja, mutta finaalit ja sisäpallon alueleirit olisivat olleet päällekkäin 
kilpailujen kanssa.   

SM-finaaleissa Etelän alueen junioripelaajien parhaita sijoituksia: Suomenmestaruuden saavuttivat 
U18P Aleksi Lankinen/Janne Marttila,; U16P hopeaa Joona Väänänen/Kalle Hietavala. 

Junioreita osallistui  aktiivisesti myös Viikkari Biitsin osaturnauksiin ja finaaleihin. Hyvinkäällä 
Viikkari biitsi toiminta on aktiivisinta. Lisäksi muutamilla paikkakunnilla juniorit osallistuivat ns. 
viikkokisoihin. Porvoossa on myös hyvin aktiivista toimintaa. 

Junior Tour osakilpailujen yhteydessä on pidetty koulutusta ja valmennusta sekä opastusta niin 
pelaajille kuin valmentajillekin. Valmennusta ja opastusta sekä leiritystä on myös annettu sitä 
erikseen haluaville pareille ainakin Tampereella, Pieksämäellä ja Kouvolan turnauksissa. 
Kilpailuihin osallistui ilahduttavasti useita Blues Volleyn pelaajia. 

Alueen parhaat nuoret pelaajat olivat useissa kansainvälissä kilpailussa edustamassa Suomea ja 
tekivät historiallisen hienoja saavutuksia. Mm. Miro Määttänen parinaan Santeri Siren saavutti 
hienosti nuorten olympialaissa 4. sijan Kiinassa. Tytöissä vastaavasti EM-kisoista U18 sarjassa Ida 
Sinisalo ja Niina Ahtiainen saavuttivat hienosti prossia Norjassa. Samoissa kisoissa U18 pojissa 
Aleksi Lankisen ja Janne Marttila saavuttivat upeasi 5.sijan. 
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