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KILPAILUMÄÄRÄYKSET – MUUTOKSET 
 
§ 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 sarjoissa (nuorten Superpesis, B-poikien SM-sarja ja C-
ikäisten SM-sarja), mikäli omassa seurassa ei ole kyseisen ikäluokan nuorten joukkuetta liiton 
valtakunnallisissa sarjoissa. 
 
… 
 
§ 22 KAKSOISEDUSTUSOIKEUS 
 
… 
 
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. 
 
Kts. 22.3: Mikäli pelaaja siirtyy oman seuran toiseen joukkueeseen, kaksoisedustussopimus purkautuu, eikä 
siihen voi palata. 
 
22.3 Päättyminen ja purkautuminen 
 
Kaksoisedustusoikeus päättyy automaattisesti 30.9. 
 
Kaksoisedustusoikeus purkautuu automaattisesti pelaajan osalta, mikäli 
 
1. hän siirtyy kolmanteen seuraan. Ko. siirto ei vie oikeutta sopimukseen palaamiseen, kun siirto 
kolmanteen seuraan päättyy/puretaan. Siirtojen osalta noudatetaan normaaleja karenssiaikoja. 
2. hän aloittaa sarjakauden sopimuksen ulkopuolisessa seurassa (aikuisten sarjat, pl. 4-lomakekäytännöt). 
3. hän siirtyy pelaamaan omassa seurassa toisen sarjatason (ei määritelty sopimuksessa) joukkueeseen 
 
22.5 Edustusoikeus 
 
Pelaajalla on sarjakauden aikana edustusoikeus kaksoisedustusoikeussopimuksessa mainittuihin 
joukkueisiin. Hänellä on oikeus pelata omassa seurassaan sarjakauden aikana myös muilla sarjatasoilla, 
mutta tällöin kaksoisedustusoikeussopimus purkautuu, eikä siihen voi palata. Purkautumisen jälkeen 
noudatetaan kilpailumääräysten pykälää eri sarjatasoilla pelaamisesta (ks. § 11 Pelaaminen eri 
sarjatasoilla). 
 
Seurojen väliseen aikuisten sarjojen kaksoisedustukseen nimetty junioripelaaja edustaa omaa seuraansa 
niissä nuorten sarjoissa, joihin hänellä ikänsä puolesta on edustusoikeus. Mikäli omassa seurassa ei ole 
kyseisen ikäluokan nuorten joukkuetta liiton valtakunnallisissa sarjoissa, voidaan toimia § 21 mukaisesti. 
 
29.2 Varapaita 
 



Super- ja ykköspesisjoukkueet ovat velvollisia lähettämään kuvat pelipaidoistaan PPL:n niitä pyytäessä. 
PPL:n kilpailupäällikkö määrää varapaitojen käyttötarpeen pelikohtaisesti. 
 
Varapaidan puuttumisesta aiheutuu Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä 500 euron sakkomaksu/ottelu. 
 
… 
 
Seuroilla, pelaajilla ja tuomareilla on välitön tiedonantovelvollisuus PPL:ään sellaisista yhteydenotoista, 
joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen 
tai pelitapahtumiin. 
 
 


