Sääntötarkennukset ja linjaukset

29.3.2018

Säännöt pykälittäin
Yleistä välineistä 5 §

Ei muutosta sääntöön tai tulkintaan.
Tuomarit eivät tarkasta päänsuojusten CE-merkintää. Vastuu hyväksyttävän
päänsuojuksen käyttämisestä on pelaajalla. Tuomari ei voi käyttää määräysten
vastaisen kypärän käyttöä rangaistusperusteena.
Joukkue § 7

Ei muutosta sääntöön.
Tulkinta 2018:
Joukkueen toimihenkilöt voivat poistua ottelun aikana kenttäalueen ulkopuolelle
välttämättömien asioiden hoitamiseksi ilman erikseen tuomarilta pyydettävää lupaa.
Pöytäkirjaan merkittyjen joukkueen jäsenten on saatava kenttäalueelta
poistumiseen lupa tuomarilta.
Otteluaika
Virallinen pesäp… § 8

Ei muutosta tulkintoihin eikä ennalta annettuja lukumääräisiä rajoituksia lukkarin
heittojen määrään.
Lisäys 2018
Peliä ei katkaista piikkarien nauhojen sitomiseksi.
(Koulutuksellinen asia lasten peleihin: Turvallisuus ohittaa säännön; rikkinäiset
välineet vaihdetaan ja lasten peleissä esim. piikkarien nauhat kiinnitetään pelikatkon
turvin.)
Pelaajan vaihtaminen
Jokeripelaaja saadaan… § 13

Ei muutosta sääntöön tai tulkintaan.
Huom! Myös ns. lukkarin lautaskammo on säännön tarkoittama loukkaantuminen,
jolloin vaihto jokeripelaajaan voidaan tehdä myös kesken ulkovuoron.

Estäminen § 22

Ei muutosta sääntöihin eikä tulkintoihin.
Tarkennus 15.3.2017 päätettyyn Sääntömuutos ja tulkintoja kaudella 2017:
Maskipelaajalla kädet alhaalla ja rintamasuunta eteenpäin = ymmärretään
tarkoittavan kotipesään päin
Ulkopelaajien toiminta pomppua lyötäessä

Ulkopelaaja ei saa tulla vaarallisen lähelle kotipesää ko. tilanteissa. Peli katkaistaan
ennen vaaratilanteen syntymistä.
Tarvittaessa tuomitaan § 22 mukaisesti vapaataivaloikeus etenijälle.
Syötön tekninen suoritus § 25

Ei muutosta sääntöihin.
Ulkopelaajan sijoittuminen § 31

Ei muutosta sääntöön tai tulkintaan.
Lyöjän etenemisoikeus § 32

Ei muutosta sääntöön tai tulkintaan.
Eteneminen ajotilanteessa § 40

Ei muutosta sääntöön tai tulkintaan.
Yleisön puuttuminen ottelun kulkuun § 47

2018 Lisäys / muutos § 47
Mikäli tuomari tai muu ottelun toimitsija auttaa tai estää tahattomastikin pallon
kulkua, on tilanne tuomittava, kuten se olisi edennyt ilman asianomaisten peliin
puuttumista.
Mikäli tuomari selvästi väärällä sijoittumisellaan estää pelaajaa suorittamasta
pelitehtäväänsä, on tilanne tuomittava siten kuin se olisi edennyt ilman väärää
sijoittumista.
Pesäpallotuomarin ohjekirja:
* Väärä sijoittuminen on ymmärrettävä tuomarin poikkeukselliseksi paikaksi, jota
pelaajan ei voida edellyttää tietävän ennen tilanteen syntymistä.

Tuomarin väärä vihellys § 48

2018 Lisäys § 48
Tavoittamaton laillinen läpilyönti, joka on vihelletty virheellisesti laittomaksi,
tuomitaan, kuten tilanne olisi edennyt ilman vihellystä.
Pelituomari voi siirtää pelaajia eteenpäin, kuten he olisivat pelituomarin harkinnan
mukaan edenneet.
Samoin voidaan toimia tilanteessa, jossa etenijällä on pesäturva 3-pesällä ja laillinen
lyönti on vihelletty virheellisesti.
Pesäpallotuomarin ohjekirja (lisäys § 48):
* Pelituomari voi vain 3-tilanteessa tapahtuvan virheellisen vihellyksen jälkeen
siirtää pelaajia eteenpäin, kuten he olisivat pelituomarin harkinnan mukaan
edenneet. Ellei tilanteen kulkua voida pelituomarin harkinnan mukaan todeta,
peliteot mitätöidään ja tilanne pelataan uudestaan.
* Etenijän aktiivisuus:
Kolmosella olevan etenijän on oltava vihellyshetkellä aktiivinen ja matkalla
kotipesään, jotta juoksu voidaan tuomita. Aktiivinen, kakkoselta kolmoselle
juokseva takaetenijä ei siirrä kolmosella olevaa etenijää, joka ei ole ilmaissut
aikomustaan edetä.
Muut asiat
Linjauspäätös 19.6. Näkemysratkaisuista protestoiminen

Ei muutosta linjaukseen.
Viestinnällinen ja koulutuksellinen tarkennus: tuomarilla on sääntöjen mukainen
mahdollisuus käyttää rangaistuksia myös tilanteissa, missä pelaaja siirtyy kotipesään
tai kenttäpuolelle (sisäjoukkue). Rangaistusperusteita: pitkittynyt protestointi /
luvaton kentälle tulo / pelin viivyttäminen.
http://www.pesis.fi/@Bin/30961240/Näkemysratkaisuista+protestoiminen1906201
7.pdf

Kuudennen tuomarin käytäntö

PPL:n operatiivinen johto päättää tarvittaessa kuudennen tuomarin käytöstä
pudotuspeleissä. Päätökset tehdään ottelu- tai ottelusarjakohtaisesti.
Alkukopittelut

Kauden 2017 ohjeistusta ei muuteta.
Molempien jaksojen ja supervuoron aloittavassa ulkovuorossa lukkari hakee
syöttöoikeuden (heitto 1-pesälle ja takaisin lukkarille), jonka jälkeen ulkovuoro
aloitetaan syöttämällä. Kaikissa muissa vuoronvaihdoissa on käytössä edelleen 50
sekunnin aikaraja vuoron aloittamiseen.
http://www.pesis.fi/@Bin/30961224/PelinAloittaminenAktivointi19062017.pdf
Pallojen lämmittäminen

Pallojen lämmittelyohjeistus on entinen.
Lämmittelyn tehdään heti lyöntivuorojen alussa. Tuomaristo voi keskeyttää
lämmittelyn, mikäli se kestää kohtuuttoman pitkään. Pelituomari päättää, milloin
lämmittelemättömät pallot otetaan käyttöön.
http://www.pesis.fi/@Bin/161133/Pallojen+lämmittelyohje+Superpesikseen+ja+mie
sten+Ykköspesikseen+2016.pdf

Varoituspisteiden määrä – pelikielto

Ei muutosta kilpailusääntöihin; 2 varoituspistettä = yhden ottelun pelikielto.
Varoituspisteen nollautuvat MSU/NSU/MYP-sarjoissa runkosarjan jälkeen.
MSU/NSU-peleissä jatkosarjat ovat runkosarjaa.
Jokereiden lämmittely

Jokereiden lämmittelyn ohjeistus pidetään entisenlaisena.
Sisäjoukkueen jokereiden toivotaan suorittavan verryttelyn urheilullisesti, esim.
juosten tai venytellen; ei makaamalla takarajan takana.

Videotarkastukset

Pudotuspelisarjat:
Videotarkastus otetaan käyttöön, mikäli tarvittava tekniikka on käytössä jokaisessa
ottelusarjan pelissä. Ensisijainen tavoite on, että päätös tehdään samalla tavalla sekä
naisten että miesten peleissä.

