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I YLEISMÄÄRÄYKSET
§ 1 Soveltamisala
Suomen Pesäpalloliiton (jäljempänä PPL) johtamissa virallisissa sarjoissa, turnauksissa ja leireillä
noudatetaan pesäpallon pelisääntöjen lisäksi PPL:n vuosittain määrittämiä kilpailumääräyksiä.
Nämä määräykset, pesäpallon pelisäännöt sekä PPL:n kurinpitomääräykset koskevat kaikkia virallisiin
otteluihin osallistuvia seuroja ja henkilöitä, jotka
- ovat lunastaneet pelaaja-, tuomari- tai toimitsijalisenssin, harraste- tai pesispassin tai
- ovat merkittynä ottelupöytäkirjaan tai
- toimivat joukkueen taustahenkilönä tai
- ovat muutoin sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja määräyksiä ja sääntöjä
Mikäli näitä määräyksiä rikotaan, sovelletaan rikkomuksiin PPL:n kurinpitomääräyksiä.
1.1 Kilpailumääräyksistä poikkeaminen
Erityisistä syistä alueen kilpailutiimi voi poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi sillä on oikeus tehdä
tarkennuksia ja erillismääräyksiä kilpailumääräyksiin, myös sarjakauden aikana.
1.2 Avoimet kohdat kilpailumääräyksissä
Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät anna selvitystä, ratkaisee alueen kilpailutiimi tapauskohtaisesti sille
tehdyn selvityspyynnön.
§ 2 Eettiset periaatteet
Alueellisessa kilpailutoiminnassa eettiset periaatteet ovat yhdenmukaisia PPL:n valtakunnallisten
kilpailumääräysten kanssa.
§ 3 Talous, maksuvelvoitteet
Sarjoihin hyväksyminen ja näissä sarjoissa pelaaminen edellyttää, että kaikki näissä määräyksissä ja sen
liitteissä mainitut maksuvelvoitteet on hoidettu määräajassa.
§ 4 Määritelmät
Pesäpalloliitto (PPL) = Suomen Pesäpalloliitto ry.
Aluevastaava = Alueen päätoiminen työntekijä, joka vastaa alueen kilpailutoiminnasta
Kilpailutiimi = Alueen johtoryhmän nimeämä 3-4 alueellisen kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä.
PPL:n operatiivinen johtoryhmä = toiminnanjohtaja, urheiluyksikönjohtaja ja viestintä- ja markkinointijohtaja.
Pelikausi = 1.1. alkava ja 31.12. päättyvä vuosi, jolloin pelataan.
Kilpailukausi 15.4. – 30.9.
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Siirtokausi 1.10.-30.9.
Lisenssikausi 1.4.-31.3
Kilpailulupa = Lupa pelata tai tuomita kyseisessä sarjassa, lisenssin toinen osa
Lisenssi = Vakuutus ja kilpailulupa
Juniorit = D-G -ikäiset ovat junioreita (D-, E, F- ja G-juniorit)
Nuoret = Yleisnimitys nuorten (ei aikuisten) sarjoissa pelaaville A-G -ikäisille pelaajille. Nuoret jakautuvat vielä
ikäluokittain nuoriin sekä junioreihin (A-, B- ja C-nuoret sekä D-, E, F- ja G-juniorit).
Edustuskelpoisuus = Pelaajalla on edustusoikeus, on oikean ikäinen tai on saanut yli-ikäisyysluvan, ei ole
voimassa olevaa karenssia, ei ole peli- tai toimitsijakiellossa tai urheilun toimintakiellossa ja
kasvattajaseuramaksu on maksettu (MSU, NSU ja MYP).
Edustusoikeus = Pelaajan oikeus edustaa tiettyä seuraa
II EDUSTUSKELPOISUUS JA KILPAILUOIKEUS
§ 5 Edustuskelpoisuus
Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan Pesäpalloliiton valtakunnallisia kilpailumääräyksiä.
§ 6 Kilpailulupa
Kilpailulupa on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton sarjoissa sekä leireillä. Kilpailulupa on kilpailulisenssin
toinen osa. Lisenssikausi on 1.4.-31.3.
Pelaajalle on lunastettava kilpailulupa ennen pelaajan ensimmäistä peliä. Kilpailuluvan puuttumisesta aiheutuu
aluesarjoissa 50 euron sakkomaksu / pelaaja / peli. Sakkomaksu on saman suuruinen, jos kilpailulupa on
maksettu vajaana. Ilman kilpailulupaa pelannut pelaaja ei ole edustuskelvoton eli ko. pelaajan edustamaa
seuraa ei tuomita hävinneeksi ko. ottelua.
Huoltajan vastuulla on, että alle 18-vuotiailla on voimassa oleva vakuutus, joka kattaa kyseisen toiminnan.
Vakuutustietoja ei kysytä lisenssin ostossa.
Seuran johtokunta on vastuussa joukkueensa jäsenten lisenssiasioiden hoitamisesta.
§ 7 Poikkeusluvan edustuskelpoisuuteen hakeminen, lomake
Jos pelaajalla ei ole omassa seurassa oman ikäluokkansa joukkuetta, on hänellä mahdollisuus pelata toisessa
seurassa oman ikäluokkansa otteluita. Pelaajalla säilyy oikeus pelata omassa seurassaan vanhempien
ikäluokassa. Pelaajalle on anottava pelilupa pelata toisessa seurassa alueen poikkeuslupalomakkeella. Luvan
saa ainoastaan siinä tapauksessa, että pelaajalla ei omassa seurassaan ole oman ikäluokkaansa joukkuetta.
Lisäyksenä, että jos pelaajalla ei ole omassa seurassa vanhempien junioreiden joukkuetta on pelaajalla
mahdollisuus mennä kaksoisedustuksella pelaamaan myös toiseen seuraan (esim. E-ikäinen naapuriseuran
D-ikäisiin).
Tämä ei ole voimassa valtakunnallisissa sarjoissa eikä valtakunnallisilla leireillä.
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Lomake lähetetään aluevastaavalle sähköpostilla ennen ko. pelaajan ensimmäistä ottelua, kuitenkin
viimeistään 1.6.
§ 8 Pelaaminen eri sarjatasoilla (peli- ja kilpasarja)
Nuorempien pelaajien peluuttamisessa oman seuran ylemmän ikäluokan eri joukkueissa ei ole rajoituksia ja
PPL suosittelee joukkueiden täydentämistä ensisijaisesti nuoremmasta ikäluokasta.
Jos seuralla on peli- ja /tai kilpasarjassa samassa ikäluokassa kaksi vajaata joukkuetta (esim. 20 pelaajaa),
tulee pelaajat nimetä eri joukkueisiin ennen kauden alkua ja lähettää nimilistat aluevastaavalle.
Pelaajamäärissä eri joukkueiden välillä ei voi olla kahta suurempaa eroa kauden alussa. Jos seuran
molemmat joukkueet pelaavat sarjassa samassa ikäluokassa, saa tällöin vajaata joukkuetta täydentää
maksimissaan neljällä lainapelaajalla toisesta joukkueesta. Lainapelaaja merkitään pöytäkirjaan ”L”merkinnällä.
Mikäli lainapelaaja -säännössä tapahtuu rikkomuksia, niin rikkomuksen tehnyt joukkue tuomitaan ottelu
hävinneeksi aikapelissä 0-1 ja jaksopelissä 0-2 (0-1, 0-1).
§ 9 Pelaaminen samalla sarjatasolla (kaksi tai useampi joukkue peli- tai kilpasarjassa)
Nuorempien pelaajien peluuttamisessa oman seuran ylemmän ikäluokan eri joukkueissa ei ole rajoituksia ja
PPL suosittelee joukkueiden täydentämistä ensisijaisesti nuoremmasta ikäluokasta.
Jos seuralla on peli- ja/tai kilpasarjassa samassa ikäluokassa kaksi vajaata joukkuetta (esim. 20 pelaajaa),
tulee pelaajat nimetä eri joukkueisiin ennen kauden alkua ja lähettää nimilistat aluevastaavalle.
Pelaajamäärissä eri joukkueiden välillä ei voi olla kahta suurempaa eroa kauden alussa. Jos seuran
molemmat joukkueet pelaavat sarjassa samassa ikäluokassa, saa tällöin vajaata joukkuetta täydentää
maksimissaan neljällä lainapelaajalla toisesta joukkueesta. Lainapelaaja merkitään pöytäkirjaan ”L”merkinnällä.
Mikäli lainapelaaja -säännössä tapahtuu rikkomuksia, niin rikkomuksen tehnyt joukkue tuomitaan ottelu
hävinneeksi aikapelissä 0-1 ja jaksopelissä 0-2 (0-1, 0-1).
§ 10 Pelaaminen toisella alueella
Joukkue voi pelata useammalla alueella niin halutessaan. Yksittäinen pelaaja voi pelata
poikkeuslupalomakkeella toisen alueen seurassa oman seuransa lisäksi.
§ 11 Tyttöjen / poikien pelaaminen toisten sarjoissa
Tytöt voivat pelata omaikäisissä pojissa ja yli-ikäisyysluvalla vuotta nuoremmissa. F-ikäisille ja nuoremmille
pojille voidaan hakea poikkeuslupahakemuksella lupaa pelata tyttöjen sarjoissa. Poikkeusluvalla voi pelata
maksimissaan kaksi poikaa kerralla tyttöjen joukkueessa.
§ 12 Yhdistelmäjoukkue
Mikäli seura ei saa koottua omista pelaajista joukkueellista, voi se tehdä yhdistelmäjoukkueen.
Yhdistelmäjoukkueen kokoamiseen tulee hakea lupa alueen kilpailutiimiltä verkkolomakkeella ennen sarjaan
ilmoittamista. Linkki lomakkeelle julkaistaan myöhemmin.
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Yhdistelmäjoukkueessa voi olla pelaajia 3 eri seurasta.
Yhdistelmäjoukkue saa täydentää vajaata joukkuetta seuran saman ikäluokan joukkueesta. Mikäli
yhdistelmäjoukkueiden molemmilla seuroilla on samassa ikäluokassa toisetkin joukkueet,
yhdistelmäjoukkuetta saa täydentää vain sarjaan ilmoittaneen seuran joukkueesta. Nuorempien
peluuttamisessa vanhempien ikäluokassa ei ole mitään rajoituksia. Jos seuroilla on yhdistelmäjoukkue, ko.
seuran toinen joukkue voi täydentää joukkuettaan vain oman seuran yhdistelmäjoukkueen pelaajilla.
Yhdistelmäjoukkueella voi pelata sekä peli- että kilpasarjassa.
§ 13 Yli-ikäisyys -luvat
13.1 Yleistä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G-ikäisiin ei ole mahdollista hakea yli-ikäisyyslupaa.
F-C ikäisiin voidaan hakea yli-ikäisyyslupa.
Yli-ikäisyyslupaa haetaan lähtökohtaisesti pelaajalle, jolla ei ole omassa seurassa oman ikäistä
joukkuetta.
Yli-ikäisyyslupaa voidaan hakea yhden (1) vuoden yli-ikäiselle pelaajalle.
Aluesarjoihin voidaan hakea yli-ikäisyyslupa sekä kilpa – että pelisarjoihin.
Valtakunnallisilla leireillä voidaan hakea yli-ikäisyyslupa pelisarjassa pelaavaan joukkueeseen.
Yli-ikäisyysluvat haettavissa: 2.1.- 31.5.
Yli-ikäisyyslupaa haetaan aluesarjoihin ja -leireille hakulomakkeen avulla.
Yli-ikäisille pelaajille ei voi hakea muita poikkeuslupia.
Yli-ikäisyysluvat lähetetään oman alueen aluevastaavalle. Aluevastaava kokoaa oman alueen yliikäisyysluvat käsittelypäivää varten yhdeksi kokonaisuudeksi.
Yli-ikäisyyteen liittyvät tiedustelut käydään oman alueen aluevastaavan kanssa.

13.2 Myöntämiskriteerit
•
•
•

Pelaajan pelimahdollisuuksien turvaaminen
Joukkuetoiminnan turvaaminen
Urheilulliset perusteet

Yli-ikäisyyslupa voidaan jättää myöntämättä, mikäli pelaajan pelimäärä ilman haettavaa lupaa täyttää
Suuntana Superpesis – pelaajapolun pelimääräkriteerit, pelaaja pelaa toisessa seurassa omaa ikäluokkaansa
vanhemman ikäluokan joukkueessa tai joukkue muodostuu ilman yli-ikäisiä pelaajia.
13.3 Hakemusten käsittely
•
•
•
•

Yli-ikäisyysluvat käsittelee Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö yhdessä valtakunnallisen leirivastaavan ja
Urheiluyksikön johtajan kanssa.
Yli-ikäisyysluvat käsitellään vain kaikilta kohdilta täytettyjen hakulomakkeiden osalta.
Yli-ikäisyysluvat käsitellään tammikuun 31.päivä, helmikuun 28. päivä, maaliskuun 30.päivä, huhtikuun
15.päivä, huhtikuun 30.päivä., toukokuun 15.päivä., kesäkuun 1.päivä.
Valtakunnan leiritoimintaan liittyvät yli-ikäisyysluvat käsittelee kesäkuun 1.päivän jälkeen
valtakunnallinen leirivastaava.

Yli-ikäisyysluvat anotaan verkkolomakkeella. Linkki verkkolomakkeelle julkaistaan myöhemmin.

9

13.4 Päätökset
•
•
•
•

Yli-ikäisyysluvat tiedotetaan välittömästi käsittelyn päätyttyä.
Tiedottamisesta vastaa PPL:n kilpailupäällikkö.
Lisätietoja päätöksiin liittyen antavat PPL:n kilpailupäällikkö ja urheiluyksikön johtaja.
Päätöksistä voi valittaa operatiiviseen johtoryhmään.

13.5 Yli-ikäisyysluvalla pelaaminen
•
•
•
•

F-C ikäisten peleissä voidaan käyttää yhtä aikaa kahta pöytäkirjaan merkittyä yli-ikäistä (Y) pelaajaa.
Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia ottelussa lukkarina.
Yli-ikäistä pelaajaa ei voida käyttää lainapelaajana.
Yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja saa pelata aikuisten suomen –, maakunta – ja aluesarjoissa
menettämättä yli-ikäisyyslupaa.

13.6 Yli-ikäisyysluvan menettäminen
Yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja ei voi pelata omaa ikäluokkansa vanhemman ikäluokan joukkueessa.
Esim. E-junioreihin yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja, voi saada perustellusti luvan pelata myös oman ikäisissä
(D-juniorit), mutta ei voi pelata C-ikäisten peleissä. Mikäli näin käy, menettää pelaaja yli-ikäisyysluvan
kyseiseltä kaudelta.
§ 14 Koulutusvelvoitteet pelinjohtajalle v. 2020 alkaen
Aluesarjassa, alueleirillä ja valtakunnallisilla leireillä on yhdenmukaiset koulutusvelvoitteet. Koulutus pitää olla
aloitettu, ennen kauden alkua. Poikkeuslupia voidaan myöntää, mutta lupa on maksullinen. Poikkeusluvat
anotaan verkkolomakkeella, jonka linkki julkaistaan myöhemmin.
§ 15 Seuraukset edustuskelvottoman pelaajan käyttämisestä
Jos joukkue on peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa, voidaan joukkue tuomita hävinneeksi ottelu sarjaa
johtavan elimen päätöksellä 0-2 (0-1, 0-1), mikäli joukkue on voittanut ottelun, jakson tai pelannut jakson
tasan, muutoin häviötulos jää voimaan.
Jos ottelulla on merkitystä sijoituksen kannalta, katsotaan kuitenkin edustuskelvotonta pelaajaa käyttänyt
joukkue tasapisteissä aina muita joukkueita huonommaksi. Lisäksi seuraa voidaan rangaista
kurinpitomääräyksien mukaisesti.
Mikäli molemmat joukkueet ovat peluuttaneet keskinäisessä ottelussaan edustuskelvotonta/pelioikeudetonta
pelaajaa tai pelaajia, jää ottelun tulos voimaan. Lisäksi seuroja voidaan rangaista kurinpitomääräyksien
mukaisesti.
Ilmoituksen tällaisesta rikkomuksesta voi tehdä vastustava joukkue, mutta alueen kilpailutiimi voi puuttua
rikkomukseen, vaikka ilmoitusta ei olisi tehtykään.
Edustuskelpoisuusrikkomukseen voidaan puuttua kolmen vuorokauden kuluessa ottelun päättymisen jälkeen.
Seuraa voidaan kuitenkin rangaista kurinpitomääräyksien mukaisesti muilta osin, mikäli rikkomukseen
puututaan viimeistään 3 vuorokauden kuluessa kunkin sarjavaiheen (esim. runkosarja) päättymisen jälkeen.
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III KORVAUS PELAAJAN KASVATTAMISESTA
Kasvattajaseuran määräytymisestä sekä muut yksityiskohdat liittyen korvaukseen pelaajan kasvattamisesta on
kuvattu Pesäpalloliiton valtakunnallisissa kilpailumääräyksissä.
IV SEURAEDUSTUKSEN MUUTTAMINEN
§ 16 Yleistä seuraedustuksen muuttamisesta
Pelaajan seuraedustuksen muutos tehdään täysseurasiirrolla, määräaikaisella seurasiirrolla tai nuorten
pelaajien määräaikaisella seurasiirrolla (4 -lomake) pelaajan, uuden seuran ja vanhan seuran yhteisellä
suostumuksella.
16.1 Ajankohdat seuraedustuksen muuttamiseen
Aikuisten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan 21.7. asti. Nuorten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan 1.6. asti.
Nuorten sarjoissa seurasiirtoja voidaan kirjata 1.6.-1.10. välisenä aikana poikkeuksellisesta syystä, esim.
paikkakunnan muuton vuoksi.
Siirtokauden päättymisen jälkeen pelaajasta voidaan tehdä seurasiirto, mikäli pelaaja ei ole pelannut kahden
edellisen pelikauden aikana. Tässä tapauksessa seurasiirtoon ei vaadita lähtöseuran allekirjoitusta ja siirron
tekemiseksi on otettava yhteys alueen aluevastaavaan.
§ 17 Maksut
Seuraedustuksen muutoksiin liittyvät maksut (€):
Täys- ja määräaikainen seurasiirto, aluesarjat
Aikuiset
C-, D-, E-, F- G-juniorit

Siirtoaika
1.10. – 21.7.
1.10. – 1.6.

Kirjaamismaksu (€)
40
30

Seurasiirron purkaminen (määräaikainen) on maksuton.
17.1 Maksujen poikkeukset
Sarjatoiminnan (tai sarjapaikkojen) uudelleen järjestelyissä PPL:n operatiivinen johtoryhmä voi määrätä
poikkeavan kirjaamismaksun.
§ 18 Täysseurasiirto
Täysseurasiirrolla pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan pysyvästi tai siihen asti, kunnes pelaajasta
tehdään uusi seurasiirto.
18.1 Siirron kirjaaminen
Uusi seura varmistaa ennen siirron tekoa pelaajan vanhalta seuralta, että pelaajalla on oikeus siirtyä uuteen
seuraan ja seurasiirtoon on pelaajan/huoltajan hyväksyntä. Vanhan seuran on hyväksyttävä edustusvapaus
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uuteen seuraan yhden (1) vuorokauden kuluessa siitä, kun pelaaja on täyttänyt velvoitteensa seuralle. Ellei
vanha seura katso voivansa myöntää pelaajalle edustusvapautta, siitä on ilmoitettava pelaajalle, uudelle
seuralle ja sarjan kilpailupäällikölle kirjallisesti
yhden (1) vuorokauden kuluessa ja mainittava samalla kaikki syyt siihen. Pelaajan edustusoikeus uudessa
seurassa alkaa ja vanhassa päättyy seurasiirron tekohetkellä tai valittuna ajankohtana.
Uusi seura hankkii seurasiirtopaperiin allekirjoitukset (vanha seura, pelaaja/huoltaja, pelaaja alle 18-v) neljän
(4) vuorokauden kuluessa siirron voimaantulosta.
Mikäli pelaajalla on vähintään kaksi välivuotta, siirtoon ei vaadita lähtöseuran allekirjoitusta.
Uuden seuran on säilytettävä kaikkien osapuolten allekirjoituksilla oleva siirtopaperi seuran arkistossa
vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Seuran on pyydettäessä toimitettava allekirjoitettu lomake liittoon
nähtäväksi.
18.2 Siirron maksaminen
Kirjaamismaksujen suuruudet löytyvät §17:sta.
Edustusoikeus edellyttää, että kirjaamismaksu suoritetaan eräpäivään mennessä. (ks. 18.1 maksujen
poikkeukset).
Mikäli tehtyä siirtoa ei ole maksettu kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun eräpäivästä, siirto poistuu
järjestelmästä ja pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa ei ole ollut voimassa. Seura vastaa ilmoittamansa
sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.
18.3 Siirron purkaminen
Täysseurasiirtoa ei voi purkaa, vaan pelaajasta on tehtävä uusi seurasiirto.
§ 19 Määräaikainen seurasiirto
Määräaikainen seurasiirto on voimassa sovitun määräajan, kuitenkin enimmillään 30.9. saakka, jonka jälkeen
edustusoikeus palautuu vanhaan seuraan automaattisesti.
19.1 Siirron kirjaaminen
Uusi seura varmistaa ennen siirron tekoa pelaajan vanhalta seuralta, että pelaajalla on oikeus siirtyä uuteen
seuraan ja seurasiirtoon on pelaajan/huoltajan hyväksyntä.
Vanhan seuran on hyväksyttävä edustusvapaus uuteen seuraan yhden (1) vuorokauden kuluessa siitä, kun
pelaaja on täyttänyt velvoitteensa seuralle. Ellei vanha seura katso voivansa myöntää pelaajalle
edustusvapautta, siitä on ilmoitettava pelaajalle, uudelle seuralle ja sarjan kilpailupäällikölle kirjallisesti yhden
(1) vuorokauden kuluessa ja mainittava samalla kaikki syyt siihen.
Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa ja vanhassa päättyy seurasiirron tekohetkellä tai valittuna
ajankohtana.
Uusi seura hankkii seurasiirtopaperiin allekirjoitukset (vanha seura, pelaaja/huoltaja, pelaaja alle 18-v) 4
vuorokauden kuluessa siirron voimaantulosta.
Mikäli pelaajalla on vähintään kaksi välivuotta, siirtoon ei vaadita lähtöseuran allekirjoitusta.
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Uuden seuran on säilytettävä kaikkien osapuolten allekirjoituksilla oleva siirtopaperi seuran arkistossa
vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Seuran on pyydettäessä toimitettava allekirjoitettu lomake liittoon
nähtäväksi.
19.2 Siirron maksaminen
Kirjaamismaksujen suuruudet löytyvät § 17:sta.
Edustusoikeus edellyttää, että kirjaamismaksu suoritetaan eräpäivään mennessä. (ks. 18.1 maksujen
poikkeukset).
Mikäli tehtyä siirtoa ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa laskun eräpäivästä, siirto poistuu järjestelmästä ja
pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa ei ole ollut voimassa. Seura vastaa ilmoittamansa
sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. Mikäli pelaaja halutaan kirjata siirron poistumisen jälkeen kuitenkin
uuteen seuraan, on siirto tehtävä uudestaan.
19.3 Purkaminen
Määräaikaisen seurasiirron voi purkaa ennen määräaikaa (ei kuitenkaan 21.7. jälkeen) seurojen ja
pelaajan/huoltajan yhteisellä sopimuksella.
Pelaajan edustusoikeus päättyy uudessa seurassa ja astuu
voimaan vanhassa seurassa purkuhetkellä tai valittuna ajankohtana.
§ 20 Nuoren pelaajan määräaikainen siirto (4-lomake)
KTS vk kilpailumääräykset
V OTTELUIDEN JÄRJESTÄMISMÄÄRÄYKSET
§ 21 Säännöt eri sarjoissa
Sarja
Pienpesis (esim. JunnuSuperi)
G- ja F-juniorit
E-t ja E-p pelisarja
E-t ja E-p kilpasarja
D-, C- ja B-ikäiset
Naiset ja miehet

Säännöt
Pienpesiksen pelisäännöt
Naperopesissäännöt
Valtakunnallisten leirien kilpailumääräykset
Pesäpallon pelisäännöt
Pesäpallon pelisäännöt
Pesäpallon pelisäännöt

§ 22 Otteluaika ja -paikka
22.1 Otteluiden alkamisajat
Arkisin
Vkot 17-32
Vkot 33-34
Vkot 35-36

18.00
17.30
17.00

Viikonloppuisin
Aikaisintaan/viimeistään
10.00 / 18.00
10.00 / 17.30
10.00 / 17.00

Aluesarjojen pelien osalta joukkueet voivat sopia keskenään poikkeavat alkamisajat.
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22.2 Ottelupäivät ja otteluilmoitukset
Sarjaohjelmista päättää alueen kilpailutiimi, joka pidättää itsellään oikeudet kaikista ottelupäivistä, -ajoista ja paikkakunnista sekä oikeudet niiden muutoksiin.
Järjestävä seura on vastuussa siitä, että vieraileva joukkue ja otteluun nimetty tuomaristo ovat saaneet tiedon
otteluajasta ja -paikasta vähintään viikko ennen ottelua.
22.3 Otteluiden pelaaminen
Aluesarjojen ottelut on pelattava viimeistään sarjaohjelmaan merkittyyn viimeiseen päivään mennessä. Saman
sarjan kaikki ottelut pitää pelata joko aika-, vuoropari tai jaksopeleinä kilpailutiimin ohjeistuksen mukaisesti.
Tasoittavia vuoroja ei pelata, jos ottelu on ratkennut ja on pelattu vähintään 2 vuoroparia täyteen tai
aikapelissä, kun aika on täynnä.
22.4 Otteluaika eri sarjoissa
Sarja
Pienpesis (esim. JunnuSuperi)
G- ja F-juniorit
E-t ja E-p pelisarja

Yksittäinen ottelu
2 vrp.
2+2 tai 3 vrp
2+2+S+kotiutuskisa tai 4 vrp.

E kilpasarjat
D-, C- ja B-ikäiset
Naiset ja miehet

3+3+S+kotiutuskisa
4+4+S+kotiutuskisa
4+4+S+kotiutuskisa

Turnausottelu
2 vrp.
2+2 tai 45 min tasavuoroin
2+2+kotiutuskisa tai 60 min
tasavuoroin
3+3+kotiutuskisa
3+3+kotiutuskisa
3+3+kotiutuskisa

22.5 Ottelun pelaamatta jääminen
Määräaikana pelaamatta jääneestä ottelusta on järjestävän seuran ilmoitettava välittömästi aluevastaavalle.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja samalla on selvitettävä tapahtuneet toimenpiteet ottelun järjestämiseksi,
ilmoitusmenettely vierasjoukkueelle yms. sekä mahdolliset järjestelyistä aiheutuneet kulut eriteltyinä.
Määräaikana ottelupaikalle saapumatta jääneen joukkueen on lähetettävä oma selvityksensä tapahtuneesta
yhden (1) vuorokauden kuluessa ottelun määräpäivästä alueen aluevastaavalle sähköpostitse, joka tekee
molemmilta seuroilta saapuneiden selvitysten perusteella ratkaisunsa.
Ottelun pelaamatta jättänyt joukkue suljetaan sarjasta, ellei kilpailutiimi saatujen selvitysten perusteella toisin
päätä.
§ 23 Ottelusiirrot
Joukkueiden on sovittava ottelusiirto /-siirrot keskenään ennen alkuperäistä pelipäivää ja ottelun kotijoukkue
päivittää ottelusiirrot tulospalveluohjelmaan. Ennen varsinaista pelipäivää tehdyistä ottelusiirroista ei tule
ottelusiirtomaksua.
23.1 Ottelusiirroista sopiminen
1. Joukkueiden on sovittava ottelusiirto /-siirrot keskenään viimeistään 5 vrk ennen alkuperäistä
pelipäivää ja turnausten osalta viimeistään 7 vrk ennen turnauspäivää. Mikäli ottelusiirtoa ei ole sovittu
joko 5 tai 7 vrk ennen, niin tällöin ottelu on pelattava alkuperäisenä pelipäivänä.
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2. Ottelusiirrosta sovitaan aina ensin vastustajan kanssa, jonka jälkeen pyyntö lähetetään
tulospalveluohjelman kautta. Kun vastustaja on siirron hyväksynyt ja kuitannut, niin ottelusiirto päivittyy
tulospalveluohjelmaan automaattisesti.
3. Jos kyseessä on turnaus ja muut joukkueet pelaavat omat ottelunsa, niin siirtoa halunnut joukkue on
velvollinen sopimaan siirretyt ottelut johonkin toisen turnauksen yhteyteen tai tekemään erilliset
pelimatkat ko. joukkueiden kotikentälle.
4. Siirretyn ottelun uusi pelipäivä tulee aina olla ennen ko. sarjan (esim. alkusarja, runkosarja, jatkosarja,
tms.) viimeistä pelipäivää.
5. Ottelusiirroista ei tule ottelusiirtomaksua. Toistuvasta ottelusiirtoilmoituksen laiminlyönnistä seuraa 50
€:n laiminlyöntimaksu.
23.2 Äkillinen ottelusiirto
Äkillisissä ottelusiirroissa (esim. joukkosairastuminen, huonot sääolosuhteet, tms.) toimintatapa on seuraava:
1) Siirtoa pyytävä joukkue ottaa yhteyden vastustajaan puhelimitse.
2) Kotijoukkue ilmoittaa ottelusiirrosta tuomareille.
3) Joukkueet sopivat korvaavan pelipäivän 3 vrk:n sisällä.
4) *) Siirtoa pyytävä joukkue lähettää siirtopyynnön pelipäivän sopimisen jälkeen vielä tulospalveluohjelman
kautta.
5) Vastustaja hyväksyy siirtopyynnön, jolloin siirto päivittyy automaattisesti tulospalveluohjelmaan.
6) Epäselvissä tapauksissa pitää olla yhteydessä aluevastaavaan. Mikäli joukkueet eivät saa sovittua uutta
pelipäivää, päättää alueen kilpailutiimi uuden pelipäivän.
Mikäli ylempien sarjatasojen otteluita joudutaan siirtämään päällekkäin aluesarjaottelun kanssa, eikä
aluesarjan ottelua voida pelata toisella kentällä, niin tällöin aluesarjaottelu siirtyy toiseen ajankohtaan.
Tällaisissa tapauksissa kotijoukkueen tulee aina myös tehdä ottelusiirtoilmoitus välittömästi, kun
päällekkäisyys tulee ilmi.
Alueen kilpailutiimillä on lisäksi oikeus tehdä ottelusiirtoja sääolosuhteiden vuoksi 15.5. asti.
23.3 Luvaton ottelusiirto
Mikäli ottelusiirrosta ei sovita etukäteen vastustajan kanssa, niin siitä seuraa aina 50 €:n laiminlyöntimaksu /
ottelu. Lisäksi välilliset ja välittömät kustannukset voivat tulla alkuperäisen ottelunpäivän laiminlyöneelle
joukkueelle maksettavaksi kilpailutiimin harkinnan mukaan.
§ 24 Olosuhteet
Vaatimukset
Kenttä
Pukeutumistilat

Suositukset

Hiekkatekonurmi-,
kumirouhe- tai hiekkakenttä
Pukeutumistilat, wc,
Lukittava oma pukuhuone
vesipiste sekä pelin jälkeen
suihkutilat

Muilla kenttäpinnoilla pelaaminen vaatii alueen kilpailutiimin poikkeusluvan.
Jos pukeutumistilan vaatimuksista poiketaan, siitä on tiedotettava pelaaville joukkueille etukäteen.
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§ 25 Peliasut ja välineet
Peliasu
Jokeripaita
Kypärä
Muut välineet

Yhdenmukainen peliasu, jossa lyöntijärjestysnumero
molemmissa hihoissa
Peliasuista poikkeava, yhtenäinen asu, jossa
lyöntijärjestysnumero molemmissa hihoissa
CE-merkitty kypärä on pakollinen kaikissa sarjoissa
Oltava Pesäpalloliiton hyväksymiä virallisia välineitä. Katso
pesäpallon pelisäännöistä § 1-5.

§ 26 Ottelutapahtuma
Vaatimukset

Suositukset
Tuomaritakit vähintään peli- ja
syöttötuomarilla

Tulostaulu

Vähintään peli- ja syöttötuomari
kortillisia.
Oltava jokaisella kentällä

Pöytäkirja

Pidetään pientä pöytäkirjaa

Ottelupallot

Käytettävä PPL:n hyväksymiä palloja.
Jokaisessa yksittäisessä ottelussa uusi
pelipallo + hyväkuntoiset varapallot.
Palkitaan jokaisessa ottelussa
vähintään 1 pelaaja / joukkue.
Tulokset on ilmoitettava ja pöytäkirja
tallennettava tulospalveluohjelmaan
(www.pesistulospalvelu.fi) välittömästi
ottelun jälkeen erillisten
tulospalveluohjeiden mukaisesti.
Nimetään kotijoukkueen toimesta
ennen ottelun alkua nk. kentän vanhin,
joka vastaa ottelutapahtuman
asianmukaisesta kulusta.
Jokaisella joukkueella oma
ensiapuvälineistö.

Tuomarit

Palkinnot
Tulosten
ilmoittaminen ja
pöytäkirjan päivitys
Kentän vanhin

Ensiapuvälineet

F- ja E-ikäisten turnauksissa uusi pelipallo
vähintään joka toiseen otteluun +
hyväkuntoiset varapallot.

26.1 Kentän vanhin
Kentän vanhin esitellään alkupuhuttelussa molemmille joukkueille ja tuomaristolle.
Kentän vanhimmalla on oikeus ja velvollisuus puuttua epäasialliseen ja häiritsevään käytökseen
ottelutapahtumassa. Kentän vanhin on nuoren tuomarin tukena, mikäli aikuiset käyttäytyvät epäasiallisesti.
Kentän vanhimman tehtävän tarkoituksena on taata joukkueille, toimihenkilöille ja tuomaristolle työrauha.
Kentän vanhimmalla ei kuitenkaan ole oikeutta puuttua tuomariston tai toimihenkilöiden ottelua koskevaan
toimintaan.
Kaikissa tilanteissa, joissa kentän vanhin on joutunut puuttumaan tapahtumiin ottelun aikana, tulee hänen
toimittaa lyhytmuotoinen raportti tapahtumista aluevastaavalle. Näissä tilanteissa myös joukkueiden
puheoikeuden käyttäjillä on oikeus toimittaa raportti aluevastaavalle.
Jos kotijoukkue / turnauksen järjestäjä epäonnistuu toistuvasti hankkimaan kentän vanhimman ottelun
turvaksi, seuraa siitä joukkueelle 50 € sanktio.
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26.2 Valitukset ottelun järjestämisestä
Joukkue, jonka mielestä ottelun järjestäminen ei ole ollut voimassa olevien pelisääntöjen tai
kilpailumääräysten mukainen, voi tehdä valituksen aluevastaavalle. Valitus on tehtävä ennen peliä tai pelin
aikana merkitsemällä se pöytäkirjaan. Ottelun jälkeen valituksesta on tehtävä kirjallinen raportti
aluevastaavalle pelipäivän aikana.
Joukkueiden keskenään sopimat ottelukohtaiset poikkeukset kilpailumääräyksistä tulee kirjata aina
pöytäkirjaan, eikä niistä voi valittaa.
Valituksen kohdistuessa järjestelymääräyksien rikkomiseen ei valitusmaksua tarvitse suorittaa.
26.3 Valitukset ottelun kulusta
Joukkueen puheoikeuden käyttäjän on ilmoitettava tekevänsä vastalauseen tuomareiden ratkaisusta
välittömästi tilanteen jälkeen ja hänen on vaadittava P-merkintää pöytäkirjaan, joka on merkittävä välittömästi
kyseisen tilanteen tapahduttua, ennen seuraavaa syöttöä, huomautussarakkeeseen vuoroparin numerolla ja
kirjaimella P sekä perustelut lyhyesti. P:n merkitsijäjoukkueen on varmistettava, että merkintä tehdään
pöytäkirjaan.
Valitus on lisäksi vahvistettava loppukiilassa, muutoin valitus ei jää voimaan.
Kummankin joukkueen puheoikeuden käyttäjän ja tuomariston on tehtävä kirjallinen raportti valituksen
alaisesta tilanteesta yhden (1) tunnin kuluessa pelitapahtuman päätyttyä. Raportit lähetetään välittömästi
sähköpostitse aluevastaavalle.
Valitusmaksu on 50 €. Valitusmaksu on suoritettava ottelua seuraavana arkipäivänä Pesäpalloliiton
tapahtumapalveluun, muutoin valitusta ei oteta käsittelyyn.
Valitusmaksu palautetaan valittajalle, mikäli valitus hyväksytään.
§ 27 Tulospalvelu
Aluesarjoissa pidetään pientä pöytäkirjaa. Ottelun jälkeen ottelun pelituomari on velvollinen tarkistamaan ja
hyväksymään pöytäkirjan omalla allekirjoituksellaan.
Ottelun järjestävä seura on velvollinen ilmoittamaan ottelun tuloksen välittömästi pelin jälkeen aluesarjojen
tulospalveluun (www.pesistulospalvelu.fi) sekä päivittämään sinne ottelupöytäkirjan.
VI SARJAMÄÄRÄYKSET
§ 28 Sarjatoiminta
Alueen kilpailutiimi päättää lohkojaot sarjoihin. Mahdollisissa luopumistapauksissa on kilpailutiimillä oikeus
tarkistaa lohkojakoja ennen sarjojen alkua.
Joukkue voi anoa kilpailutiimiltä lupaa pelata sarjassa muulla kuin seuran nimellä.
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§ 29 Sarjojen ikärajat
Sarja

Ikävuosi

Syntymävuosi

B-tytöt

19

2000

B-pojat

18

2001

C-tytöt ja -pojat

16

2003

D-tytöt ja -pojat

14

2005

E-tytöt ja -pojat

12

2007

F-tytöt ja -pojat

10

2009

G-tytöt ja -pojat

8

2011

Pienpesis (JunnuSuperi, ym)
§ 30 Sarjoihin ilmoittautuminen ja sarjamaksut
Sarja

Viimeinen
ilmoittautumispäivä

Sarjamaksu

Aikuiset

28.2.2019

120€

C-juniorit

15.2.2019

110€

D-E -juniorit

28.2.2019

110€

F-juniorit

31.3.2019*

110€

G-juniorit

31.3.2019*

55€

JunnuSuperi ja muut pienpelisarjat

30.4.2019
20.6.2019*

55€

*F- ja G-junioreiden sarjoihin sekä pienpelisarjoihin otetaan joukkueita mukaan pitkin kesää ottamalla yhteyttä
aluevastaavaan
Perusteltu myöhästynyt ilmoittautuminen käsitellään alueen kilpailutiimissä ja mikäli se hyväksytään, on
sarjamaksu kaksinkertainen. Jälki-ilmoittautumiset osoitetaan alueen aluevastaavalle.
Ilmoittaessaan joukkueensa sarjoihin, joukkue nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on toimia alueen ja
muiden joukkueiden välisenä yhteyshenkilönä. Samalla seura sitoutuu noudattamaan kaikkia annettuja
toiminta-, kilpailu-, järjestämis- ja turvallisuusmääräyksiä sekä muita alueen kilpailutiimin antamia määräyksiä.
§ 31 Pelimäärät aluesarjoissa
G-junioreissa /pienpelissä vähintään 10 peliä kaudessa
F-junioreissa vähintään 12 peliä kaudessa
E-junioreissa vähintään 14 peliä kaudessa
D-juniorit vähintään 14 peliä kaudessa
C- ja vanhemmat vähintään 10 peliä kaudessa
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§ 32 Pisteet ja järjestys sarjassa
Jaksopeli
Joukkueen sijoituksen sarjassa määrää sen saavuttamien sarjapisteiden määrä. 2-0 -voitosta saa 3 pistettä, 10 -voitosta 2 pistettä, 2-1 -voitosta pisteet jaetaan 2-1. Jos ottelun molemmat jaksot ovat päättyneet tasan,
saavat molemmat joukkueet yhden pisteen. Supervuoroparin tai kotiutuslyöntikilpailun voittanut joukkue saa
lisäksi yhden pisteen. Jos ottelu joudutaan keskeyttämään kotiutuskilpailun aikana, sitä ei pelata uudestaan,
vaan tasatulos jää voimaan.
Aikapeli
Aikapelinä pelattavissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi, tasapelistä yksi ja häviöstä nolla pistettä
joukkueen hyväksi. Sijoitusottelun mennessä supervuoropariin tai kotiutuslyöntikisaan pisteet jaetaan 2-1.
Jos jaksopelissä kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan sijoitukset seuraavasti:
Jaksopelit yksinkertainen sarja
1) 3 pisteen voitot
2) voitetut ottelut
3) kaikkien otteluiden juoksuero
4) kaikkien otteluiden jaksoero voitetut - hävityt (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua)
5) voitettujen jaksojen määrä (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua)
6) kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
7) keskinäisten otteluiden pisteet
8) arpa
Jaksopelit kaksinkertainen sarja
1) 3 pisteen voitot
2) voitetut ottelut
3) kaikkien otteluiden juoksuero
4) keskinäisten otteluiden voitot
5) keskinäisten otteluiden pisteet
6) keskinäisten otteluiden jaksoero (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua)
7) keskinäisissä otteluissa voitettujen jaksojen määrä (ei huomioida supervuoroa tai
kotiutuslyöntikilpailua)
8) keskinäisten otteluiden juoksuero
9) keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut
10) kaikkien otteluiden jaksoero (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua)
11) voitettujen jaksojen määrä (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua)
12) kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
13) arpa
Jos aika–tai vuoroparipeleinä kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaisee keskinäisen
sijoituksen joukkueiden:
1. keskinäisten otteluiden pisteet
2. keskinäisten otteluiden juoksuero
3. keskinäisissä otteluissa saadut juoksut
4. kaikkien otteluiden juoksuero
5. kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
6. Arpa
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G- ja F-nuorissa ei julkaista sarjataulukoita.
32.1 Kotietu lohkoissa pelattavissa sarjoissa
Lohkojen välisten pudotuspeliotteluiden kotiedun määrittelyssä noudatetaan seuraavaa määrittelyä:
1) Runkosarjassa lohkossaan paremmin sijoittunut joukkue
2) Pisteet ottelua kohden runkosarjassa
3) Kolmen (3) pisteen voitot ottelua kohden runkosarjassa
4) Voitetut ottelut ottelua kohden runkosarjassa
5) Kaikkien otteluiden juoksuero
6) Arpa
32.2 Uusintaottelut noususta (aikuisten aluesarja)
Mikäli kysymys on suorasta noususta, pelataan uusintaottelu. Uusintaottelu pelataan aina puolueettomalla
kentällä, elleivät ottelevat seurat toisin sovi. Turnauksissa uusintaotteluita ei pelata.
Mikäli seurat sopivat uusintaottelun pelattavaksi toisen kotikentällä, on seurojen sovittava myös samalla
kustannuksien ja mahdollisten tulojen jakamisesta ottelun osalta.
Mikäli ottelu pelataan puolueettomalla kentällä, vastaavat seurat omista matkakuluistaan. Järjestelykuluista
seurat vastaavat puoliksi. Mikäli ottelusta on tuloja, järjestävä seura vähentää tuloista ottelun
järjestelykulut. Jäljelle jäävä nettotulo jaetaan kolmen seuran kesken tasan. Jos kuitenkin tuloja on niin vähän,
että em. kuluja ei saada niillä peitetyiksi, maksavat uusintaottelun pelaavat seurat tappion puoliksi.
§ 33 Otteluluovutukset ja sarjasta luopuminen ja/tai sulkeminen
Otteluluovutuksia ei sallita ja luopuminen johtaa sulkemiseen sarjasta. Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi
kuitenkin hyväksyä luovutuksen ilman sarjasta sulkemista.
Seuran luopuessa sarjapaikastaan tulee seuran tehdä siitä virallinen päätös, ennen luopumisilmoituksen
toimittamista sarjaa johtavalle elimelle.
Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen ottelut mitätöidään. Sarjoissa, joissa pelataan sekä runkosarja
että jatkosarja, joukkueen mahdollisesti luopuessa sarjasta (tai poissulkemisen johdosta) runkosarjan
päätyttyä, ei runkosarjan otteluita mitätöidä.
33.1 Luopumismaksut
Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen on suoritettava PPL:lle luopumismaksu ao. taulukon mukaisesti.
PPL laskuttaa luopumismaksut seuroilta.
Naiset ja miehet
C-juniorit
D- ja E-juniorit
F- ja G-juniorit
Pienpesissarjat

ilmoittautumisen päätyttyä
200
200
150
100
50

1.5. 400
400
300
200
50
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VII TUOMARIMÄÄRÄYKSET
§ 34 Tuomarit
Aluesarjaotteluissa on käytettävä PPL:n tuomarikortin ja tuomari- tai pelaajalisenssin omaavia tuomareita
vähintään peli- ja syöttötuomareina. Mikäli pesätuomareina on henkilöitä, joilla ei ole tuomari- tai pelaajalupaa,
niin seuran tulee varmistaa heidän vakuutusturvansa.
34.1 Tuomareiden jääviydet ja korttiluokat
Aluesarjaotteluissa tuomarilla ei ole jääviyksiä, ks. jääviystaulukko. Otteluissa voi toimia pää- ja
syöttötuomarina tuomarina kaikilla korttiluokilla.
Korttiluokat: S (MSU, NSU, MYP), C, D, DN, E ja EN.
34.2 Kilpailulupa
Tuomarin on lunastettava kilpailulupa ennen ensimmäistä otteluaan. Tuomarin kilpailuluvan puuttumisesta
aiheutuu 50 euron sakkomaksu / peli. Sakkomaksu on saman suuruinen, jos kilpailulupa on maksettu vajaana.
Lisenssikausi on 1.4.-31.3.
34.3 Kurinpito
PPL:n kilpailutoiminnassa tuomarina toimiminen on kurinpitomääräysten alaista toimintaa.
Tuomareiden kurinpidosta vastaa aluevastaava yhdessä kilpailutiimin kanssa, joiden toimivaltaan kuuluvat
sellaiset kilpailutilanteisiin ja ottelutapahtumiin kuuluvat asiat, joista voi olla seurauksena enintään viiden (5)
ottelun peli- ja toimitsijakielto tuomareille tai muu kilpailumääräysten mukainen seuraamus tuomareille. PPL:n
tuomarijohtaja vastaa yli 5 ottelun peli- ja toimitsijakiellon käsittelystä.
Aluevastaava tai tuomarijohtaja voi harkintansa mukaan ja toimivaltansa puitteissa, milloin tahansa ottelun
jälkeen käynnistää kurinpitomenettelyn ja tutkia minkä tahansa asian ja määrätä kurinpitorangaistuksia mistä
tahansa rangaistavasta menettelystä, joka on tapahtunut pelikentällä tai sen ulkopuolella ennen ottelua, sen
aikana tai sen jälkeen.
34.4 Velvollisuus varoituksen ilmoittamisesta
Ottelun pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikissa Pesäpalloliiton alaisissa sarjoissa annetut varoitukset
välittömästi ottelun päätyttyä verkkolomakkeella. Viestistä tulee ilmetä seuraavat asiat: rangaistuksen laatu ja
syy, rangaistun pelaajan nimi ja joukkue, ottelun pelaavat joukkueet, jakso ja vuoropari, jossa rangaistus on
annettu sekä pelituomarin nimi.
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34.5 Suositukset korvauksista

Aluesarjat 4+4+1 vrp
(aikuiset, A-,B- ja Cnuoret)
Aluesarjat 3+3+1, ja
2+2+1 vrp tai aikapelit
(D-, E-, F ja G-nuoret)

Peli- ja
Kakkospesäsyöttötuomari tuomari
21 €
12 €

Kolmospesätuomari
8€

Takarajatuomari

15 €

7€

6€

9€

7€

Matkakorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Paikkakunnilla, jossa liikkuminen yleisillä
kulkuneuvoilla on mahdollista, maksetaan niiden todellisten kustannusten mukaisesti.
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