Kilpailumääräysten 2019 pykälät, joihin on tullut muutoksia/lisäyksiä/tarkennuksia verrattuna
kilpailumääräyksiin 2018.
I YLEISMÄÄRÄYKSET
1.1 Kilpailumääräyksistä poikkeaminen
Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi sillä on oikeus tehdä
tarkennuksia ja erillismääräyksiä kilpailumääräyksiin, myös sarjakauden aikana.
Poikkeuslupien osalta Pesäpalloliiton kilpailupuolen tai operatiivisen johtoryhmän tekemään päätökseen
tyytymätön, jonka oikeuteen tai etuun muutoksenhaun kohteena oleva päätös vaikuttaa, voi hakea päätökseen
muutosta valittamalla siitä Pesäpalloliiton sarjojen osalta Pesäpalloliiton johtokunnalle.
Muutoksenhaku on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän sijaiselle viimeistään seitsemäntenä (7)
päivänä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä. Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei
oteta tutkittavaksi. Lisäksi on esitettävä valituksen jättämisen määräajan päättymiseen mennessä selvitys, joka
osoittaa, että seura on suorittanut PPL:lle kahdensadanviidenkymmenen (250) euron suuruisen
käsittelymaksun.
Valitusmaksu on suoritettava Pesäpalloliiton tilille OKOPANKKI FI67 5780 0720 0320 56. Mikäli selvitystä
käsittelymaksun suorittamisesta ei ole esitetty määräajan päättymiseen mennessä, valitus jätetään tutkimatta.
Mikäli valitus hyväksytään, käsittelymaksu palautetaan muutoksenhakua pyytäneelle.
II EDUSTUSKELPOISUUS JA KILPAILUOIKEUS
6.1 Nuoren pelaajan edustusoikeus saman sarjan kahdessa eri joukkueessa
PSU, TSU ja B-poikien SM-sarjassa voidaan pelaaja nostaa oman seuran kakkosjoukkueesta oman seuran
ykkösjoukkueeseen missä kauden vaiheessa tahansa. Mikäli pelaaja pelaa ykkösjoukkueessa yhdenkin
ottelun, ei hänellä ole enää samalla kaudella oikeutta pelata seuran kakkosjoukkueessa.
Poikkeuksena TSU:ssä ja B-poikien SM-sarjassa pelaaja voidaan siirtää ykkösjoukkueesta
kakkosjoukkueeseen alkusarjan jälkeen (karsintaottelut ylempään jatkosarjaan sisältyvät alkusarjaan), ennen
jatkosarjojen alkamista.
TSU:n ja B-poikien karsintaotteluihin ei voi nostaa pelaajaa kakkosjoukkueesta.
6.2 Nuoren pelaajan edustusoikeus ns. omassa seurassa
Kilpailupäällikkö voi myöntää kirjallisen esityksen perusteella urheilullisin syin vuonna 2004 tai sen jälkeen
syntyneelle, toiseen seuraan siirretylle junioripelaajalle oikeuden edustaa ns. omaa seuraansa
maakuntasarjassa tai aikuisten aluesarjassa.
10.1 Pelaajat
Pelaajalisenssi on pelaajalle pakollinen kaikissa liiton sarjoissa sekä leireillä. Lisenssikausi on 1.4.-31.3.
Pelaajalle on lunastettava lisenssi ennen pelaajan ensimmäistä peliä. Pelaajalisenssin puuttumisesta aiheutuu
Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä 100 euron ja muissa sarjoissa 50 euron sakkomaksu/pelaaja.
Sakkomaksun lisäksi pelaajalle on lunastettava lisenssi välittömästi pelin päätyttyä.

Sakkomaksu on saman suuruinen, jos lisenssimaksu on maksettu vajaana. Ilman lisenssiä pelannut pelaaja ei
ole edustuskelvoton eli ko. pelaajan edustamaa seuraa ei tuomita hävinneeksi ko. ottelua.
Lisenssin omaavalla on oltava voimassa oleva vakuutus, joko lisenssiin liitetty tai vakuutusyhtiön todistama
urheiluvammat korvaava vakuutus.
Seuran johtokunta on vastuussa joukkueensa jäsenten lisenssiasioiden hoitamisesta.
10.2 Pelinjohtajat
Pelinjohtajalisenssi on pakollinen Superpesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa, nuorten
Superpesiksessä ja B-poikien SM-sarjassa, mikäli henkilöllä ei ole pelaajalisenssiä. Lisenssikausi on 1.4.-31.3.
Pelinjohtajalla (yllä mainituissa sarjoissa) on oltava voimassa oleva vakuutus, joko lisenssiin liitetty OP
Vakuutuksen Sporttiturva tai muun vakuutusyhtiön urheiluvahingot korvaava vakuutus.
Lisenssin puuttumisesta aiheutuu Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä 100 euron ja muissa sarjoissa 50
euron sakkomaksu/pelinjohtaja. Sakkomaksun lisäksi pelinjohtajalle on lunastettava lisenssi välittömästi pelin
päätyttyä.
§ 11 Pelaaminen eri sarjatasoilla
Karenssit tulevat voimaan pelaajan siirtyessä pelaamaan aikuisten sarjoissa ylemmältä sarjatasolta seuransa
alemmalle sarjatasolle. Karenssivuorokausien laskenta aloitetaan ottelua seuraavasta päivästä. Alemmalta
sarjatasolta siirtyminen ylemmälle tapahtuu ilman karensseja, ja sen voi tehdä milloin tahansa kauden aikana.
11.1 Aikuispelaajat
Ylemmällä sarjatasolla sarjakautensa aloittanut pelaaja
Seuransa ylemmällä sarjatasolla aloittanut pelaaja voi siirtyä seuransa alemmalle sarjatasolle pelaamaan
oheisen taulukon mukaisesti:
Pelimäärä ylemmällä sarjatasolla
1-4
5-8
9-12
13 tai enemmän

Karenssi (vuorokautta)
10
15
20
ei voi siirtyä alemmalle sarjatasolle

Alemmalla sarjatasolla sarjakautensa aloittanut pelaaja
21.7. asti seuransa alemmalla sarjatasolla aloittanut pelaaja, joka pelaa välillä ylemmällä sarjatasolla, voi
siirtyä ylemmältä sarjatasolta takaisin seuransa alemmalle sarjatasolle pelaamaan oheisen taulukon
mukaisesti:
Pelimäärä ylemmällä sarjatasolla
Ei merkitystä

Karenssi (vuorokautta)
3

21.7. jälkeen noudatetaan sarjakautensa seuransa alemmalla sarjatasolla aloittaneen pelaajan osalta samaa
karenssikäytäntöä kuin ylemmällä sarjatasolla aloittaneen pelaajan kohdalla. Tässä tapauksessa (alemmalla
sarjatasolla aloittanut pelaaja) ennen tai 21.7. pelattuja ylemmän sarjatason otteluja ei huomioida

karenssiaikoihin.
Karenssiaikana pelaaminen kolmannessa seurassa ei poista pelaajan karenssiaikaa lähtöseurassaan tai
farmiseurassaan.
Niiden pelaajien osalta, joilla on kaksoisedustusoikeus, noudatetaan § 22 karensseja.
11.2 Nuoret
1998 - 2000 syntyneiden poikien karenssit aikuisten sarjoissa ja 2000 tai myöhemmin syntyneiden tyttöjen ja
2001 tai myöhemmin syntyneiden poikien karenssit Superpesiksestä alempiin sarjoihin
Pelaaja pelaa ylemmän sarjatason ottelussa vain jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin yhdeksikössä.
• Ei karenssia alaspäin, ei katsota aloittaneen ylemmällä sarjatasolla
Pelaaja, joka pelaa ylemmällä sarjatasolla yhdeksikössä yli yhden vuoroparin/peli, ennen kuin on pelannut
alemmalla sarjatasolla (numeroilla 1-12), voi siirtyä seuransa alemmalle sarjatasolle pelaamaan oheisen
taulukon mukaisesti:
Pelimäärä ylemmällä sarjatasolla
1-4
5-8
9-12
13 tai enemmän

Karenssi (vuorokautta)
10
15
20
ei voi siirtyä alemmalle sarjatasolle

Pelaaja, joka on aloittanut kauden seuransa alemmalla sarjatasolla (numeroilla 1-12) ja hän pelaa ylemmällä
sarjatasolla yhdeksikössä yli yhden vuoroparin/peli, voi siirtyä ylemmältä sarjatasolta takaisin seuransa
alemmalle sarjatasolle pelaamaan oheisen taulukon mukaisesti:
Pelimäärä ylemmällä sarjatasolla
Ei merkitystä

Karenssi (vuorokautta)
3

Karenssiajat 1.8. jälkeen:
• Pelaaja pelaa ylemmällä sarjatasolla (numeroilla 1-12):
o Voi pelata alemman sarjatason runkosarjan loppuun yllä mainitut karenssiajat huomioiden.
o Ei ole oikeutta pelata alemman sarjatason jatko-otteluissa (ylemmät tai alemmat pudotuspelit)
2000 tai myöhemmin syntyneiden tyttöjen ja 2001 tai myöhemmin syntyneiden poikien karenssit
Ykköspesiksestä tai sitä alemmista sarjoista alempiin sarjoihin
Pelaajat voivat pelata 1.8. asti alemmissa sarjoissa (suomen-, maakunta- ja aluesarja) ilman karenssiaikoja,
vaikka olisivat ylemmän sarjatason (Ykköspesis, suomen- tai maakuntasarja) pelaajia, niissä joukkueissa,
joihin pelaajalla on edustuskelpoisuus.
Karenssiajat 1.8. jälkeen:
• Pelaaja pelaa ylemmällä sarjatasolla (numeroilla 1-12):
o Voi pelata alemman sarjatason runkosarjan loppuun.
o Ei ole oikeutta pelata alemman sarjatason jatko-otteluissa (ylemmät tai alemmat pudotuspelit)
Niiden pelaajien osalta, joilla on kaksoisedustusoikeus, noudatetaan § 22 karensseja.
12.3 Urheilijan tapaturma- ja eläkevakuutus

Mikäli urheilija saa urheilemisesta kalenterivuodessa veronalaista palkkaa ja luontaisetuja vähintään
11 410 euroa, seuran on järjestettävä hänelle vakuutuksella eläke- ja tapaturmaturva annetun lain perusteella.
Vakuutuskausi on 1.1. – 31.12.
Pelaajalisenssiin sisältyvä OP Vakuutuksen Sporttiturva ei ole voimassa, jos urheilijan ansiot ovat yli 11 410
euroa (1.1.2019).
13.1 Pelinjohtajat ja valmentajat
Pelinjohtajana toimiminen Superpesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa, nuorten Superpesiksessä ja
B-poikien SM-sarjassa edellyttää pelinjohtajakoulutuksen suorittamista.
Sarjat

Vaadittava koulutus

MSU, NSU ja MYP

1-taso

NYP, MSS, NSS, PSU,
TSU ja B-pojat

1- tai 2-taso

Voimassaolo (2019
käydyt koulutukset)
1 kausi, voimassa
alemmilla tasoilla myös
2019 ja 2020
2 kautta, 2019 ja 2020

Korvaava koulutus

PLVT tai VAT

1-tason kaksipäiväinen koulutus on tarkoitettu miesten ja naisten superpesis- sekä miesten
ykköspesisjoukkueille.
2-tason yksipäiväinen koulutus on tarkoitettu naisten Ykköspesiksen, suomensarjojen, tyttöjen ja poikien
Superpesiksen ja B-poikien SM-sarjan pelinjohtajille.
Mikäli pelinjohtaja on suorittanut Pesäpallon lajivalmentajatutkinnon (PLVT) kokonaisuudessaan, hänen ei
tarvitse suorittaa 2-tason pelinjohtajakoulutusta. Valmentajan ammattitutkinnon (VAT) suoritus kattaa myös 2tason pelinjohtajakoulutuksen.
Kaudella 2019 2-tason koulutuksen voi korvata myös Huippuvalmentajapolun yhdistetyllä 1&2 -tason
koulutuksella.
13.2 Tutkintovaatimukset valtakunnallisilla leireillä
Kaudella 2019 ovat voimassa seuraavat minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täytettävä
koulutusvelvoite ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana.
Naperoleirille
• Aloitettu I-tason koulutuspolku (suoritettuna vähintään yksi introilta tai yksi seurapäivä tai yksi
koulutuspäivä) tai
• PML
Tenavaleirille
• 1-tason koulutuspolun hyväksytty suoritus ja lunastettu 1-tason todistus tai
• JPVT
Suurleirille
• 2-tason koulutuspolun aloittaminen tai
• JPVT

Nuorisoleirille
• 2-tason koulutuspolun hyväksytty suoritus ja lunastettu 2-tason todistus tai
• NPVT
Koulutusvelvoitteet ovat vähimmäisvaatimuksia koulutustasoille. Ylemmän tason suoritukset käyvät myös
nuorempien ikäluokkien leireille.
Mikäli valmentaja / pelinjohtaja osallistuu ensimmäiselle leirillensä, hänelle myönnetään poikkeuslupa. Tällöin
vaatimuksena on leirin koulutusvaatimuksen mukaisen tasokoulutuksen aloittaminen. Tasokoulutus tulee
suorittaa loppuun kahden vuoden aikana. Poikkeuslupa on anottava 2.6.2019 mennessä ja se on voimassa
leirikesän 2019. Poikkeuslupa on maksuton.
Mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty, pelinjohtajalle voidaan anoa poikkeuslupaa verkkolomakkeella.
Poikkeuslupa on anottava 2.6.2019 mennessä ja se on voimassa leirikesän 2019. Poikkeuslupamaksu on
henkilökohtainen ja sillä voidaan kuitata henkilön koulutusmaksuja 31.5.2020 asti korkeintaan
poikkeuslupamaksun euromäärän verran.
Pelaaja- tai valmentajauran (tai vast.) perusteella henkilölle myönnetään poikkeuslupa vain kerran.
Poikkeuslupamaksut:
Naperoleiri
Tenavaleiri
Suurleiri
Nuorisoleiri

65 €
100 €
130 €
275 €

III KORVAUS PELAAJAN KASVATTAMISESTA
16.2 Maksaminen
Pelaajasiirtojen vaikutus kasvattajaseurakorvaukseen
Mikäli pelaaja pelaa pelikauden aikana sekä miesten Superpesiksessä että Ykköspesiksessä siirtojen,
kaksoisedustuksen tai farmisopimuksen myötä, maksavat molemmat korvauksia kasvattajaseuralle edellä
mainittujen määräysten mukaisesti sarjatason maksimikorvaus huomioiden. (Esim. pelaajan siirryttyä kesken
kauden (8 pelin jälkeen) määräaikaisella sopimuksella miesten Superpesiksestä Ykköspesikseen, maksaa
superpesisseura kasvattajaseuralle 900 € (1-9 ottelua) ja ykköspesisseura korkeintaan 150 € (maksimikorvaus
Ykköspesiksessä 1050 € - 900 € = 150 €).)
Ottelumäärät lasketaan sarjakohtaisesti. (Esim. pelaaja pelaa alkukaudella 11 ottelua määräaikaisella
seurasiirrolla miesten Superpesistä seurassa A ja palaa tämän jälkeen ”omaan” seuraan B, johon on siirtynyt
aikaisemmin täysseurasiirrolla. Seura A maksaa 1100 € (11 x 100 €) ja seura B maksaa 1900 € (3000 € - 1100
€, koska 10 tai enemmän otteluita on tullut Superpesiksessä täyteen) – edellyttäen, että pelaaja on pelannut
yhdenkin ottelun seura B:ssä määräaikaisen siirron loppumisen jälkeen.)
16.4 Oikeus kasvattajaseuramaksuun
Ellei seura ole mukana sarjatoiminnassa eikä sillä ole aktiivista pesäpallotoimintaa, sinä vuonna, kun seuralla
on oikeus kasvattajaseuramaksuun, menettää seura oikeutensa maksun saamiseen. Pesispassillisen

pesiskoulun tai harrastepassillisen aikuistoiminnan järjestäminen katsotaan riittävän kasvattajaseuramaksujen
saamiseen.
IV SEURAEDUSTUKSEN MUUTTAMINEN
§ 18 Maksut
Seuraedustuksen muutoksiin liittyvät maksut (€):
Täys- ja määräaikainen seurasiirto
Aikuisten sarjat
Miesten Superpesis
Naisten Superpesis ja miesten Ykköspesis
Naisten Ykköspesis ja miesten suomensarja
Naisten suomensarja
Maakuntasarjat
Aluesarjat

1.10. – 31.1.
150
120
80
60
60
40

1.2. – 15.4.
250
200
150
100
80
40

16.4. – 21.7.
500
400
300
200
100
40

Nuorten sarjat
A-, B-, C-nuoret (SM)
C-, D-, E-, F-, G-juniorit

1.10. – 31.1.
60
30

1.2. – 15.4.
80
30

16.4.-1.6.
100
30

Seurasiirron purkaminen (määräaikainen) Maksuton
Kaksoisedustussopimus

100/pelaaja

Farmisopimus

200/sopimus

§ 21 Nuoren pelaajan määräaikainen siirto (4-lomake)
Pelaaja (A-, B-, C- ja D-ikäiset) voi pelata oman seuran aikuisten ja nuorten sarjojen lisäksi toisen seuran A-,
B- ja C-ikäisten joukkueessa valtakunnallisissa ja aluesarjoissa (nuorten Superpesis, B-poikien SM-sarja ja Cikäisten SM- tai aluesarja), mikäli omassa seurassa ei ole kyseisen ikäluokan nuorten joukkuetta liiton
valtakunnallisissa sarjoissa.
Seuran A- ja B-ikäisten joukkueessa voi pelata korkeintaan kahdesta muusta seurasta pelaajia nuoren
pelaajan määräaikaisella siirrolla.
Seuran C-ikäisten joukkueessa voi pelata korkeintaan yhdestä muusta seurasta pelaajia nuoren pelaajan
määräaikaisella siirrolla.
Siirto on aina joukkuekohtainen. Nuoren pelaajan määräaikaisella seurasiirrolla siirtynyttä pelaajaa ei voida
nostaa kakkosjoukkueesta ykkösjoukkueeseen § 6.1 mukaisesti.
§ 22 Kaksoisedustusoikeus
Kaksoisedustusoikeus mahdollistaa nuoren pelaajan pelaamisen kahdella eri aikuisten sarjatasolla
(määritellään sopimuksessa) joko omassa tai toisessa seurassa, ilman karensseja 1.8. asti (ks. 22.4
karenssiajat). Oman seuran kaksoisedustusoikeussopimuksessa olevan pelaajan edustusoikeus tulee olla
ylemmällä sarjatasolla. Kahden eri seuran kaksoisedustusoikeussopimuksessa olevan pelaajan edustusoikeus
voi olla ylemmällä tai alemmalla sarjatasolla.

Seura voi nimetä joukkuekohtaisesti kuusi (6) 1994 - 2004 -syntynyttä eri pelaajaa kaksoisedustussopimuksiin,
maksimissaan kolme (3) pelaajaa ylemmälle sarjatasolle yhteen (1), kahteen (2) tai kolmeen (3) eri seuraan
sekä maksimissaan kolme (3) alemmalle sarjatasolle, omaan tai yhteen (1), kahteen (2) tai kolmeen (3) eri
seuraan.
Mikäli kaksoisedustusoikeussopimukseen nimetty pelaaja nostetaan seuran alemmalta sarjatasolta
pelaamaan seuran ylemmälle sarjatasolle ja ylemmällä sarjatasolla on maksimimäärä
kaksoisedustusoikeussopimuksia, purkautuu nostettavan pelaajan kaksoisedustusoikeussopimus
automaattisesti. Purkamisilmoitus on tehtävä välittömästi PPL:n verkkolomakkeella.
Pelaajalla voi olla vain yksi sopimus kaksoisedustusoikeudesta. Farmisopimukseen nimetyllä pelaajalla ei ole
kaksoisedustusoikeutta.
22.4 Karenssiajat
Kaksoisedustusoikeus mahdollistaa nuoren pelaajan pelaamisen kahdella eri aikuisten sarjatasolla omassa
tai toisessa seurassa, ilman karensseja 1.8. asti.
1.8. jälkeen:
– Pelaaja pelaa ylemmällä sarjatasolla:
• Voi pelata alemman sarjatason runkosarjan loppuun.
• Ei ole oikeutta pelata alemman sarjatason jatko-otteluissa
– Pelaaja pelaa alemmalla sarjatasolla:
• Voidaan nostaa pelaamaan ylemmälle sarjatasolle missä tahansa kauden vaiheessa
§ 24 Rinnastaminen ylemmän sarjatason kakkosjoukkueeksi
Suomen- tai maakuntasarjassa pelaava seura voi anoa kausikohtaisesti oikeutta toimia ylemmän sarjatason
seuran kanssa, kuten ylemmän seuran alemman sarjatason joukkue nuorten pelaajien osalta. Pelaajat on
nimettävä anomukseen, eivätkä he saa pelata molemmissa seuroissa samalla sarjatasolla. Pelaajan
edustusoikeus on pelaajaoikeudet omistavalla seuralla. Anomus on toimitettava Pesäpalloliiton
kilpailupäällikölle 30.4. mennessä.
§ 25 Pelaajan liikkuminen emäseuran ja Juniori ry:n välillä
Mikäli seuralla on toiminnallisesti oma Juniori ry, voivat samalle paikkakunnalle rekisteröidyt ns. emäseura ja
Juniori ry tehdä keskenään kausikohtaisesti sopimuksen, mikä mahdollistaa junioripelaajan liikkumisen
seurojen välillä ilman seuraedustuksen muutosta. Pelaajan edustusoikeus on pelaajaoikeudet omistavalla
seuralla. Sopimuksen vahvistaa Pesäpalloliitto ja anomus on toimitettava Pesäpalloliiton kilpailupäällikölle
30.4. mennessä.
V OTTELUIDEN JÄRJESTÄMISMÄÄRÄYKSET
§ 27 Ottelusiirrot ja kellonaikamuutokset
Sarjaohjelman vahvistamisen jälkeen tehtäviin ottelusiirtoihin ja kellonaikamuutoksiin on saatava sarjaa
johtavan elimen lupa. Siirtoanomus on tehtävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ottelulle määrättyä
päivämäärää. Sarjaa johtavalla elimellä on mahdollisuus hyväksyä ottelusiirto myös myöhemmin.
Ottelumuutosmaksu suoritetaan heti ilmoituksen yhteydessä. Muutos astuu voimaan vasta maksun
suorituksen sekä PPL:n lähettämän hyväksyntäviestin jälkeen.

Ottelusiirrot ja kellonaikamuutokset tehdään ja maksetaan PPL:n
tapahtumapalvelussa: https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/ottelusiirtolomake/
Ottelusiirtomaksut ja kellonaikojen muutosmaksut ovat sarjatason mukaan seuraavat:
Superpesis, miesten Ykköspesis
Naisten Ykköspesis, suomensarja, nuorten Superpesis
B-pojat SM, C-nuoret SM
Maakuntasarja*, aluesarjat* (aikuiset)

Maksun määrä (€)
120
50
30
25

*Siirto on maksuton, mikäli se tehdään vähintään kaksi (2) viikkoa ennen peliä. Lähempänä ottelua tehtävissä
siirroissa siirtomaksu on yllä olevan taulukon mukainen.
27.1 Äkillinen ottelusiirto
Sarjaa johtavalla elimellä on oikeus tehdä ottelusiirtoja sääolosuhteiden vuoksi 15.5. asti.
Äkillisissä ottelusiirroissa toimintatapa on seuraava:
1) Siirtoa pyytävä joukkue ottaa yhteyttä soittamalla PPL:n kilpailupäällikölle, joka päättää asian etenemisestä.
2) Siirtoa pyytävä joukkue ottaa yhteyden vastustajaan.
3) Joukkueet sopivat alustavan korvaavan pelipäivän.
4) Siirtoa pyytävä joukkue tekee ottelumuutosanomuksen ja suorittaa ottelusiirtomaksun.
5) Ottelumuutos on voimassa vasta PPL:n lähettämän hyväksynnän jälkeen.
6) Siirtoa pyytävä seura ilmoittaa siirrosta tuomareille.
7) PPL huolehtii oman sisäisen tiedottamisen ja ulkoisen tiedottamisen tarvittaville yhteistyötahoilleen.
29.4 Jokeripaidat
Superpesiksen ja Ykköspesiksen lisäksi suomensarjassa, nuorten Superpesiksessä, B-poikien SM-sarjassa ja
maakuntasarjassa on käytettävä liiton määrittelemää yhtenäistä virallista jokeripaitaa.
Pesäpalloliitto pidättää itsellään kaikki oikeudet jokeripaidoista.
29.5 Mainospaidat (ns. vuoropariliivi)
Vuoropariliivejä ei saa käyttää otteluissa.
31.2 Maakuntasarja ja C-ikäisten SM-sarja
Ottelun järjestävä seura on velvollinen pitämään virallista pöytäkirjaa liiton virallisissa otteluissa ja
noudattamaan kaikkia sarjaa johtavan elimen antamia tulospalvelumääräyksiä.
Maakuntasarjoissa ja C-ikäisten SM-sarjassa suositellaan pienen manuaalipöytäkirjan käyttämistä (ison
manuaalipöytäkirjan sijaan). Ottelun järjestävä seura päättää, kumpaa pöytäkirjaa ottelussa käytetään. Ottelun
järjestävä seura on velvollinen ilmoittamaan ottelupäivän aikana ottelun tuloksen Pesäpalloliiton
tulospalveluun.
Ottelun jälkeen ottelun pelituomari on velvollinen tarkistamaan ja hyväksymään pöytäkirjan omalla
allekirjoituksellaan. Järjestävä seura päivittää tuloksen, ja lataa pöytäkirjan kuvatiedostona,
pesistulospalveluun välittömästi pelin jälkeen. Järjestävä seura arkistoi pöytäkirjan vähintään 31.12. saakka.

Pöytäkirja on pyydettäessä toimitettava Pesäpalloliittoon nähtäväksi. Lisäksi vierasjoukkueelle on annettava
jäljennös pelipöytäkirjasta.
Mikäli joukkue ilmoittaa kesken ottelun tekevänsä jostakin juuri sattuneesta tilanteesta vastalauseen, on tämä
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 (ks. myös kilpailumääräykset § 30.4 ja pelisäännöt, valitukset § 51 ja
pesäpallotuomarin ohjekirja, § 51).
Tulospalvelun laiminlyönnistä seuraa ensimmäisellä kerralla kirjallinen huomautus. Jos laiminlyönti toistuu,
laskutetaan seuralta 100 € jokaisesta uudesta laiminlyönnistä/sarjataso.
VI SARJAMÄÄRÄYKSET
36.1 Jaksopelit yksinkertainen sarja
1) voitetut ottelut (muutos: voitetut ottelut 3 pisteen voittoja tärkeämmät)
2) 3 pisteen voitot
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.
36.2 Jaksopelit kaksinkertainen sarja
1) voitetut ottelut (muutos: voitetut ottelut 3 pisteen voittoja tärkeämmät)
2) 3 pisteen voitot
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 tasapisteissä olevia joukkueita on enemmän kuin kaksi ja joukkueet kohtaavat sarjassa enemmän kuin
kaksi kertaa toisensa, on varsinaisen runkosarjan ottelut merkittävä sarjaohjelmaan erikseen.
Jos keskinäisissä otteluissa ei kotiotteluiden määrä ole sama, jätetään ylimääräinen ottelu huomioimatta.
Sarjoissa, joissa pelataan omassa lohkossa kaksinkertainen sarja ja toista lohkoa vastaan yksinkertainen
sarja, noudatetaan tasapisteissä kaksinkertaisen sarjan sijoitusmäärittelyä.
36.3 Kotietu lohkoissa pelattavissa sarjoissa

Lohkojen välisten pudotuspeliotteluiden kotiedun määrittelyssä noudatetaan seuraavaa määrittelyä:
1) Runkosarjassa lohkossaan paremmin sijoittunut joukkue
2) Pisteet ottelua kohden runkosarjassa
3) Voitetut ottelut ottelua kohden runkosarjassa
4) Kolmen (3) pisteen voitot ottelua kohden runkosarjassa
5) Kaikkien otteluiden juoksuero
6) Arpa
36.4 Uusintaottelut noususta ja putoamisesta
Mikäli kysymys on suorasta noususta tai putoamisesta, pelataan uusintaottelu. Mikäli kolme tai useampia
joukkueita on tasapisteissä, ratkaistaan järjestys kaksinkertaisen sarjan mukaan (§ 36.2). Kaksi parasta
joukkuetta pelaavat uusintaottelun.
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.
39.1 Sarjamaksut
Aikuiset
Superpesis
Ykköspesis
Suomensarja
Maakuntasarja
Aluesarja

Sarjamaksu (€)
Miehet
7250
600
383
194
120

Naiset
4500
383
264
157
120

Harmaakarhut
Kontiot
Vanamot

97
197

Nuoret ja juniorit

Sarjamaksu (€)
Pojat
Tytöt
227
227
160
140
140

Superpesis
B-pojat
C-ikäiset
(valtakunnallinen
sarja)
Aluesarjat (C-F ikäiset)

97

110

110

Aluesarjat (Gikäiset)

55

55

Mikäli aikuisten sarjasta luopuminen tapahtuu 30.4 jälkeen, on maksettava myös sarjamaksu. Mikäli nuorten
sarjasta luopuminen tapahtuu viimeisen sarjaan ilmoittautumispäivän jälkeen, ei sarjamaksua palauteta.
Myöhästyneestä ilmoittautumisesta (A-C-nuoret) peritään puolitoistakertainen sarjamaksu.
39.2 Sarjamaksujen maksaminen
Superpesiksen sarjamaksut laskutetaan. Ykköspesiksen sekä suomensarjojen sarjamaksut suoritetaan
verkkopalvelussa. Mikäli sarjamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, seuraa siitä korkolain mukainen
viivästyskorko. Mikäli korotettua sarjamaksua ei makseta laskun eräpäivään mennessä, menettää seura
oikeuden ko. sarjapaikkaan ja suljetaan sarjasta.
Poikkeavasta maksujärjestelystä voidaan sopia sarjaa johtavan elimen kanssa. Maksujärjestely tulee tällöin
sopia ennen sarjamaksulaskun eräpäivää.
VII TUOMARIMÄÄRÄYKSET
43.1 Jääviydet ja tuomaritasot
Otteluissa on noudatettava pesäpallon tuomaritasovaatimustaulukkoa ja jääviystaulukkoa. Kaikissa sarjoissa
käytetään ensisijaisesti puolueettomia tuomareita (=vieraspaikkakuntalaisia), jos se on mahdollista.
Miesten Superpesis
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajana
Läheinen seurasidonnaisuus
Tuomarikortin taso
Naisten Superpesis ja miesten Ykköspesis
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajana
Läheinen seurasidonnaisuus
Tuomarikortin taso
Naisten Ykköspesis, miesten suomensarja ja poikien
Superpesis
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajana
Läheinen seurasidonnaisuus
Tuomarikortin taso
* pudotuspeleissä jääviys
Naisten suomensarja, miesten maakuntasarja, tyttöjen
Superpesis, B-poikien ja C-juniorien SM-sarja
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajana
Läheinen seurasidonnaisuus
Tuomarikortin taso
*pudotuspeleissä jääviys

PT

ST

2T

3T

TT

jääviys jääviys jääviys jääviys jääviys
jääviys jääviys jääviys jääviys jääviys
S
S
D
D
E/N
jääviys jääviys jääviys jääviys jääviys
jääviys jääviys jääviys jääviys jääviys
S
S
D
E/N
E/N

jääviys jääviys jääviys ei*
jääviys jääviys ei*
ei*
C
C
D
E/N

ei
ei
E/N

jääviys jääviys jääviys ei
ei*
ei*
ei
ei
D
D
E/N
E/N

ei
ei
E/N

Naisten maakuntasarja, alemmat sarjat, muut
juniorisarjat
Perhe/sukulaisuus/sama sarja pelaajana
Läheinen seurasidonnaisuus
Tuomarikortin taso
Naisten maakuntasarja, pudotuspelit: *jääviys,
**tuomarikortin taso D

ei*
ei*
E/N**

ei*
ei*
E/N**

ei
ei
E/N

ei
ei
E/N

ei
ei
EN

3T
ei*
ei
ei

TT
ei*
ei
ei

Paikkakuntasidonnaisuus ei aiheuta jääviyttä missään
sarjassa.
Tuomarikorttivaatimus
Aluesarjojen nuorten ottelut ja maakuntasarjat
Vaaditaan (kyllä), suositellaan (ei)
Miehet ja naiset maakuntasarja, aikuisten aluesarjat
A-, B-, C- ja D-juniorit
E-, F- ja G-juniorit

PT
kyllä
kyllä
kyllä

ST
kyllä
kyllä
kyllä

2T
kyllä
kyllä
ei

*Pudotuspelit miesten ja naisten maakuntasarja: kortti vaaditaan
Suositus on, että myös kortittomat tuomarit kävisivät tuomarikoulutuksessa.
Korttiluokat: S (MSU, NSU, MYP), C, D, E sekä nuorisotuomarikortti N.
Sukulaisuus: oman perheen jäsenet, vanhemmat, isovanhemmat, sisaret, veljet, lapset, ottolapset (eivät
esim. serkut).
Läheinen seurasidonnaisuus: pelaavan joukkueen toiminnassa mukana oleva, johtokunnan jäsen, seuran
palkattu työntekijä.
43.2 Jääviydet ja tuomaritasot ottelutapahtumassa
Ottelun kulkua valvoo pelituomari apunaan syöttötuomari ja kolme muuta tuomaria sekä kirjuri. Pelituomari on
velvollinen ilmoittamaan joukkueille alkupuhuttelussa tai viimeistään ennen ottelun ensimmäistä
vuoronvalintaa tuomareiden nimet, kotipaikat, mahdolliset tuomareiden jääviydet ja muut mahdolliset
esteellisyydet (mm. tuomarikortin puuttuminen). Tuomareiden jääviyksiä ja esteellisyyksiä koskeva valitus on
tehtävä ennen ottelun ensimmäistä vuoronvalintaa. Ottelu on pelattava mahdollisesta tuomareiden jääviyksiä
tai esteellisyyksiä koskevasta valituksesta huolimatta.
Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä tuomarien alaikäraja on 13 vuotta. Muissa sarjoissa voidaan
käyttää nuorempiakin kouluttajan harkinnan mukaan. Jos pakottavassa tilanteessa joudutaan käyttämään
jääviä tai kortitonta tuomaria, on asiasta sovittava molempien joukkueiden pelinjohtajien kanssa ensisijaisesti
kirjallisesti, esimerkiksi merkinnällä pöytäkirjaan. Tällöin asiasta jälkikäteen tehtyä vastalausetta ei oteta
käsittelyyn. Myös tuomariston kuullen tehty suullinen sopimus katsotaan osapuolia sitovaksi.
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa ottelun pelaamisen uudelleen. Epäselvät tapaukset
Superpesiksessä, miesten Ykköspesiksessä ja miesten suomensarjassa ratkaisee tuomarijohtaja, muissa
sarjoissa ao. tuomarikouluttaja. Mikäli joudutaan pakottavissa tapauksissa käyttämään alemman tasoista
tuomaria, kuin taulukko määrittelee, siihen on aina oltava tuomarijohtajan hyväksyntä Superpesiksessä,
Ykköspesiksessä ja miesten suomensarjassa. Maakuntasarjassa ja sitä alemmissa sarjoissa vahvistus
haetaan ao. maakunnan tuomarikouluttajalta.

Mikäli pelituomari laiminlyö jääviys- ja esteellisyysilmoitukset, on PPL:n operatiivisella johtoryhmällä oikeus
ottaa ko. ottelu käsittelyyn, vaikka valitusta ko. ottelusta ei olisi tehty. PPL:n operatiivinen johtoryhmä
käsittelee valitukset sekä laiminlyönnit ja ottelun uudelleen pelaamisen tarpeen.
LIITE IV: TUOMAREIDEN KORVAUKSET
PT
MSU 137 €
NSU 85 €
MYP 85 €

ST
137 €
85 €
85 €

2T
85 €
53 €
53 €

3T
70 €
40 €
40 €

TT
36 €
26 €
26 €

Muut sarjat:
NYP
TSU
MSS
PSU
MUUT
SARJAT

PT
37 €
37 €
47 €
47 €
30 €

ST
37 €
37 €
47 €
47 €
30 €

2T
25 €
25 €
33 €
33 €
21 €

3T
21 €
21 €
26 €
26 €
17 €

TT
16 €
16 €
20 €
20 €
13 €

Kokemuslisät miesten ja naisten Superpesiksessä sekä miesten Ykköspesiksessä
3. tai 4. kausi: + 10 % peruspalkkioon
5. tai 6. kausi: + 20 % peruspalkkioon
7. tai 8. kausi: +30 % peruspalkkioon
9. ja sitä seuraavat kaudet: + 40 % peruspalkkioon
Miesten Superpesiksessä kokemuslisään oikeuttavat kaudet lasketaan miesten Superpesiksessä
tuomittujen kausien mukaan. Naisten Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä
laskentaperusteena on Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä yhteensä tuomittujen kausien
lukumäärä. Kaudeksi lasketaan kausi, jolloin tuomari on tuominnut vähintään 5 ottelua kyseisellä
sarjatasolla.
Korotetut palkkiot
Miesten Superpesis
Puolivälierät +30 %
Välierät, mitaliottelut sekä Itä-Länsi ja muut arvo-ottelut +40 %
Alemmat pudotuspelit ja superpesiskarsinnat +20 %
Naisten Superpesis
Puolivälierät +30 %
Välierät, mitaliottelut sekä Itä-Länsi ja muut arvo-ottelut +40 %
Alemmat pudotuspelit ja superpesiskarsinnat +20 %
Miesten Ykköspesis
Ylemmät pudotuspelit +30 %
Putoamiskarsinnat +20 %
Naisten Ykköspesis

Ylemmät pudotuspelit +30 %
Mahdolliset putoamiskarsinnat +20 %
Miesten ja naisten suomensarja
Lohkojen sisäiset välierät +20 %
Lohkojen sisäiset loppuottelut +30 %
Lohkojen väliset nousukarsinnat +40 %
Muut sarjat
Ylempi jatkosarja ja puolivälierät +30 %
Välierät, loppuottelut, nousukarsinnat ja arvo-ottelut +40 %
Putoamiskarsinnat +20 %
Korotettujen palkkioiden laskemisen perustana on kunkin tuomarin kohdalla runkosarjan
ottelupalkkio.
Keskitetyn maksatusjärjestelmän piirissä olevien sarjojen ottelukohtaiset tuomarimaksut kirjataan
tuomaripalkkioiden ja tarkkailupalkkioiden sekä muiden korvausten maksatussopimukseen.
Ottelukohtaiset maksut määritetään kunkin kauden osalta erillisessä maksatussopimuksessa.
Takarajatuomarit eivät ole mukana keskitetyssä maksatusjärjestelmässä, eikä heitä täten huomioida
ottelukohtaisissa maksuissa.
Tuomaritoimintaa koskevat ottelujärjestelyt
Superpesiksessä ottelun järjestävä seura varaa tuomareiden käyttöön erillisenä tilana olevan
pukuhuoneen, josta löytyvät peseytymismahdollisuus (suihku) ja käymälätilat. Mikäli ottelun
järjestävä superpesisseura ei voi järjestää tällaista pukuhuonetilaa tuomareille, varaa järjestävä seura
tuomareille päivähuoneen hotellista tai muusta vastaavasta majoituspaikasta pelikentän välittömästä
läheisyydestä.
Pesäpalloliiton alaisten sarjojen otteluissa järjestävä seura huolehtii siitä, että tuomareilla on ennen
ottelua, sen aikana ja sen jälkeen käytettävissä riittävä määrä virvoitusjuomapulloja nestetasapainon
ylläpitämiseksi. Mikäli näin ei toimita, sarjaa johtava elin antaa seuralle huomautuksen ja toistuessa
rankaisee seuraa uhkasakolla.
Halliotteluiden ja harjoitusotteluiden palkkiot
PT
MSU
50 €
NSU
35 €
MYP
35 €
MUUT 20 €

ST
50 €
35 €
35 €
20 €

2T
25 €
17,50 €
17,50 €
10 €

3T
25 €
17,50 €
17,50 €
10 €

Miesten ja naisten Halli-SM-otteluiden osalta Keski-Suomen PPT Oy (tai muu maksatusjärjestelyitä
hoitava yhdistys/yhteisö) laskuttaa joukkueilta turnauskohtaisesti tuomareiden kustannukset.
Tuomarijohtaja nimeää otteluihin peli- ja syöttötuomarit, jotka tuovat mukanaan omat pesätuomarit
elleivät sovi toisin ottelujärjestäjän kanssa.
Päiväraha maksetaan 50 %:lla alennettuna, jos ottelujärjestäjät tarjoavat tuomareille ruokailun
ottelupaikassa tai sen läheisyydessä.

Mikäli nimetystä tuomariparista toisen tai molempien yhdensuuntainen matka
turnauspaikkakunnalle on yli 300 km, tuomariparille korvataan myös hotellimajoittuminen
ottelupaikkakunnalla. Muuten Halli-SM-otteluissa sovelletaan tuomaritoimintaa koskevia
ottelujärjestelyjä (ks. yllä).
Paikalliset tuomariyhdistykset ja pesäpalloseurat voivat poiketa yllä mainituista tuomaripalkkioista
keskinäisellä sopimuksella.
Tuomarijohtajan (Superpesis ja Ykköspesis) tai maakuntakouluttajan (alemmat tasot) hyväksynnällä
Halli-SM-otteluissa voidaan käyttää alemman tason tuomareita kuin jääviystaulukossa on
määritelty.
Matkakustannusten korvaaminen ottelumatkoilta
Tuomareiden matkakustannukset ja päivärahat korvataan valtion virkamiesten matkustussäännön
mukaan.
Matkakorvaukset
Matkat maksetaan yleensä VR II tai linja-autotaksan mukaan. Oman auton käyttökorvaus on
43 snt/km + 3 snt/km ylim. matkustaja (< 5000 km). Päiväraha on 42 e ja puolipäiväraha 19 e.
Ateriakorvaus on 10,50 e.
Muut kulkuvälineet:
Moottoripyörä
Mopo
Muu

33 snt/km
18 snt/km
10 snt/km

Matkakorvauksia voidaan maksaa ainoastaan kodin ja kentän välillä. Oman auton käyttökorvauksia
ei voi maksaa alle 18-vuotiaille.
Päivärahat
Päivärahan edellytyksenä olevan matkan pituus: Päivärahaa voidaan suorittaa, kun matka ulottuu yli
15 kilometrin etäisyydelle virkamiehen tai työntekijän asunnosta tahi virka- tai työpaikasta,
mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mukaan, tapahtuuko lähtö asunnosta vai virka- tai
työpaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon vai virka- tai työpaikkaan.
Osapäivärahan ja kokopäivärahan tuntirajat
O s a p ä i v ä r a h a suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 6 tuntia.
K o k o p ä i v ä r a h a suoritetaan, kun matka on kestänyt yli 10 tuntia.
Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika
ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan, ja yli
kuudella tunnilla, se oikeuttaa uutteen kokopäivärahaan.
Päiväraha on 50%, jos matkavuorokautena saa ilmaisen aterian (kokopäivärahan kyseessä ollen
kaksi ja osapäivärahan kyseessä ollen yksi ilmainen ateria).

Päivärahojen suuruus
Päiväraha suoritetaan
1) osapäivärahana 1.1. - 31.12.2019 väliseltä ajalta 19 euroa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta
matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 9 §:n 1 momentissa mainittu vähimmäisaika, ja
2) kokopäivärahana 1.1. - 31.12.2019 väliseltä ajalta 42 euroa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta
matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 9 §:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.
Ateriakorvaus
Milloin kotimaassa tehdystä matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta virkamies tai
työntekijä on aterioinut omalla kustannuksellaan tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella
vähintään 10 kilometrin etäisyydellä virka- tai työpaikastaan tahi asunnostaan ja matka on kestänyt
yli 4 tuntia, maksetaan hänelle ateriakorvausta yksi neljäsosa 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetun kokopäivärahan määrästä.
Keskeytetty ottelu
Mikäli ottelu keskeytetään ulkoisten olosuhteiden takia, tuomareille korvataan matkat ja
mahdolliset päivärahat ja tuomaripalkkiot.
Pelaamatta jäänyt ottelu
Mikäli ottelu ei pääse alkamaan tai jää pelaamatta, tuomareille korvataan matkat ja mahdolliset
päivärahat, mutta ei tuomaripalkkiota.
Matkakustannusten korvaamisen perustana olevan matka-ajan laskeminen miesten
Superpesiksessä, naisten Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä
Matka-aika =
Matkanopeus 60 km/h + 1 ½ h ennen ottelua ottelupaikalla +
otteluaika + 1 h lehdistötilaisuus / suihku + ruokailu 1 h
Esimerkki:

Ottelupaikka on 90 km etäisyydellä kotipaikasta. Ottelu kestää 1 h 45 min.
Matka-ajaksi tulee näin 8 h 15 min.

Matkakustannusten korvaamisen perustana olevan matka-ajan laskeminen naisten
Ykköspesiksessä, miesten suomensarjassa ja poikien Superpesiksessä
Matka-aika =
Matkanopeus 60 km/h + 1 h ennen ottelua ottelupaikalla +
otteluaika + 1 h suihku / pöytäkirjan tarkistus + ruokailu ½ h
Matkakustannusten korvaamisen perustana olevan matka-ajan laskeminen muissa sarjoissa
Matka-aika =
Matkanopeus 60 km/h + ½ h ennen ottelua ottelupaikalla +
otteluaika + ½ h pöytäkirjan tarkistus

LIITE VI: KURINPITOMÄÄRÄYKSET
5.1 Kurinpitomenettelyn käynnistäminen
Muutoksenhaku
Kurinpitoelimen tekemään päätökseen tyytymätön, jonka oikeuteen tai etuun muutoksenhaun kohteena oleva
päätös vaikuttaa, voi hakea päätökseen muutosta valittamalla siitä Pesäpalloliiton liittojohtokunnalle sekä
valtakunnallisten leirien osalta PPL:n operatiiviselle johtoryhmälle.
Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän sijaiselle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä
siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä. Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei oteta
tutkittavaksi. Lisäksi on esitettävä valituksen jättämisen määräajan päättymiseen mennessä selvitys, joka
osoittaa, että seura on suorittanut PPL:lle kahdensadanviidenkymmenen (250) euron suuruisen
käsittelymaksun. Valitusmaksu on suoritettava Pesäpalloliiton tilille OKOPANKKI FI67 5780 0720 0320 56.
Mikäli selvitystä käsittelymaksun suorittamisesta ei ole esitetty määräajan päättymiseen mennessä, valitus
jätetään tutkimatta. Mikäli valitus hyväksytään, käsittelymaksu palautetaan muutoksenhakua pyytäneelle.
Jos kurinpitoelimen ratkaisuun tyytymätön asianosainen ei ole voinut ylivoimaisesta esteestä johtuen tehdä
valitusta edellä mainitussa määräajassa, valituksen käsittelevä toimielin voi harkintansa mukaan myöntää
asianosaiselle tämän hakemuksesta uuden, enintään seitsemän (7) päivän mittaisen valitusajan. Hakemus
uuden valitusajan myöntämisestä on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle sekä operatiiviselle
johtoryhmälle välittömästi ylivoimaisen esteen lakattua. Hakemuksessa on esitettävä selvitys hakijaa
kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
PPL:n alaisten sarjojen osalta PPL:n liittojohtokunta sekä valtakunnallisten leirien osalta PPL:n operatiivinen
johtoryhmä voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa kurinpitoelimen päätöksen
kurinpitoasiassa tapahtuneen menettelyvirheen tai sääntöjen ilmeisen virheellisen soveltamisen takia sekä
tarvittaessa palauttaa asian kurinpitoelimelle uudelleen käsiteltäväksi.
Kaikista näiden kilpailumääräysten nojalla annetuista kurinpitopäätöksistä voi valittaa Urheilun
oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä määrätyllä tavalla.
PPL:n noudattaa Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiä.
§ 7 Peli- ja toimitsijakielto
Peli- ja toimitsijakiellon pituus määräytyy sen sarjan pelikierrosten mukaan, jossa sarjassa ko. kielto on saatu
ja se kärsitään samassa sarjassa. Kielto on voimassa kaikissa sarjoissa sekä arvo-otteluissa kyseisenä
aikana. Peli- ja toimitsijakielto on kärsittävä kokonaan.
Mikäli pelaaja pelaa muitakin sarjoja ja pelikiellon aikamääre täyttyy aikaisemmin, on pelaaja vapaa
edustamaan ko. joukkuetta ko. sarjassa.
•
•

Esim. 1 Pelaaja saa yhden ottelun pelikiellon sunnuntaina Miesten Ykköspesiksessä: tiistaina
pelattavassa B-poikien ottelussa hän on pelikiellossa ja torstaina pelattavassa Ykköspesiksen
ottelussa hän kärsii pelikieltonsa.
Esim. 2 Pelaaja saa yhden ottelun pelikiellon sunnuntaina Miesten Ykköspesiksessä: tiistaina
pelattavassa B-poikien ottelussa hän on pelikiellossa, mutta torstaina pelattavassa B-poikien
pelissä hän voi jo pelata, vaikka kärsii pelikieltonsa vasta seuraavassa Ykköspesiksen pelissä,
joka pelataan lauantaina.

Harjoitusotteluihin liittyvät peli- ja toimitsijakiellot käsittelee PPL:n kilpailupäällikkö.
Peli- ja toimitsijakiellossa olevaa pelaajaa käyttänyttä joukkuetta rangaistaan kuten edustuskelvotonta pelaajaa
käyttänyttä joukkuetta (km § 14).
Peli- ja toimitsijakielto koskee myös toimimista pelinjohtajana tai muussa roolissa. Peli- ja toimitsijakiellon
aikana henkilöllä ei ole oikeutta olla ottelun aikana pelialueella, vaan hänen on oltava yleisörajan ulkopuolella
ja yhteydenpito kentälle teknisten apuvälineiden avulla on kielletty. Myös muunlainen yhteydenpito suoraan tai
välillisesti pelialueelle ja/tai joukkueen jäseniin on pelin aikana kielletty.
Joukkueen pelinjohtajat, huoltajat ja joukkueenjohtaja sekä muut luetteloidut toimihenkilöt ovat myös näiden
rangaistusmääräyksien alaisia.
Mikäli peli- ja toimitsijakielto tai osa siitä jää kärsimättä kauden loppumisen vuoksi, siirtyy sen kärsimättä jäänyt
osa seuraavalle kaudelle (peli- ja toimitsijakielto ei koske tässä tapauksessa Halli-SM –otteluita) siihen
sarjaan, jossa pelaaja pelaa tai toimihenkilö toimii. Pelikielto katsotaan kärsityksi sarjakauden alussa, mikäli
pelikiellon jälkeen pelaaja tai toimihenkilö on merkitty pöytäkirjaan ko. joukkueen seuraavassa ottelussa.

