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Epäurheilijamainen käyttäytyminen pelikentillä
Pesäpalloliiton johtokunta on ilmaissut huolensa pelaajien käyttäytymisestä pelikentillä. Viime kaudella
muutamissa otteluissa esiintyi selkeää epäurheilijamaista käyttäytymistä, johon ei tuomareiden puolesta
puututtu riittävästi tai ollenkaan.
Epäurheilijamainen käyttäytyminen ilmeni kanssapelaajien provosointina, tuomareiden arvosteluna sekä
epäasiallisena kielenkäyttönä otteluissa ja otteluiden jälkeen.
Tulevalla kaudella kaikkien toimijoiden (tuomarit, joukkueet ja seurat) edellytetään kantavan vastuunsa
pesäpallo-otteluiden urheilullisuuden varmistamiseksi ja ottelutapahtumien kaikkien osapuolien
kunnioittamiseksi. Kaikki seuran virallisessa asemassa olevat toimijat edustavat ottelutapahtumassa seuraa
ja ovat kurinpitomenettelyn alaisia mahdollisten sääntörikkomusten osalta.
Epäurheilijamainen käyttäytyminen vaikuttaa haitallisesti lajin imagoon ja julkisuuskuvaan. Perhekeskeisyys
ja kaikkien toimijoiden keskinäinen arvostus ovat olennainen osa pesäpallo-otteluiden arvopohjaa.
Huippupesäpalloilijat edustavat esikuvia lapsille ja nuorille. Yhteisen arvoperustan vaalimisesta vastaa koko
organisaatio sen kaikilla tasoilla, viime kädessä Pesäpalloliiton johtokunta.
Pesäpallon pelisääntöjen edellyttämänä tuomareiden on puututtava epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen
pelikentillä. Erityisesti seuraaviin epäurheilijamaisen käyttäytymisen muotoihin on kiinnitettävä huomiota:












Epäasiallinen, tarpeeton tai törkeä kielenkäyttö tuomaria, katsojaa, vastustajaa tai ottelun muuta
toimihenkilöä kohtaan
o Huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste)
o ”Kiroilu ja haistattelu on aina kitkettävä pois, jos ne kuuluvat katsomoon.”
Vastajoukkueen pelaajan provosointi ja psyykkaaminen
o Provosointi, ei vaikutusta vastapelaajaan: huomautus tai varoitus (1 piste)
o Provosointi, joka aiheuttaa vastustajan ulosajon: huomautus, varoitus (1 piste) tai
pelirangaistus (1 piste)
Tuomarin provosointi (esimerkiksi epäurheilijamainen tuomariin vaikuttaminen): huomautus,
varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste)
Vastustajan ”iholla” tuulettaminen ja tarpeeton liikkuminen tilanteen jälkeen vastustajan lähelle
(esim. vaihtopenkki)
o huomautus, varoitus (1 piste) tai pelirangaistus (1 piste)
Muu kuin lievä fyysinen kontakti pelaajaa tai muuta joukkueen jäsentä kohtaan sekä mikä tahansa
fyysisen koskemattomuuden loukkaus tuomaria, toimihenkilöä tai katsojaa kohtaan aiheuttaa
ottelurangaistuksen (2 pistettä)
Epäasiallisten eleiden osoittamisesta tuomitaan huomautus, varoitus (1 piste), pelirangaistus (1
piste) tai ottelurangaistus (2 pistettä). Pelisääntöjen § 50:n mukaan loukkaavien käsimerkkien
näyttämisestä tuomitaan ottelurangaistus (2 pistettä).
Rasistista käyttäytymistä ei hyväksytä missään muodossa pelikentillä. Rasistisesta käyttäytymisestä
tuomitaan ottelurangaistus (2 pistettä).
Lukkarin häirintä, epäasialliset huudot syötettäessä ja kaarikäyttäytyminen
o Huomautus, toistuessa varoitus epäurheilijamaisuudesta
Pelin jälkeiset tapahtumat (lehdistötilaisuudet, tuomareiden poistuminen kenttäalueelta jne.)
o 50 §: ”Rangaistuksenanto-oikeus alkaa siitä hetkestä, jolloin tuomari saapuu pelialueelle
aloittaakseen ottelun, ja jatkuu keskeytyksettä päättyen pelituomarin pöytäkirjan
kirjoittamiseen saakka. Pelituomarilla on velvollisuus raportoida muista havaitsemistaan
pelisääntöjen ja kilpailumääräysten vastaisista tapahtumista sarjaa johtavalle elimelle.”



Epäurheilijamaisuuksiin johtavien tilanteiden ennaltaehkäisy
o Tuomarin on aina puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin.

Pesäpallon pelisääntöjen 50 §:n mukaisesti varoitus tuomitaan rikkeestä, josta on aiemmin huomautettu.
”1 rangaistuspisteen rikkomuksen uusiutumisesta tuomitaan ottelurangaistus.”
Pesäpallo ja urheilu elävät tunteesta. Peliä on kuitenkin luettava ja erotettava moukkamainen
epäurheilijamaisuus peliä ”energisoivasta” fiiliksestä, tunne-pelistä. Tuuletukset ja hyvistä suorituksista
iloitseminen kuuluvat olennaisena osana viihdyttävään pesäpallo-otteluun.

