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Hyvää alkukevättä kaikille! 

Aluesarjojen sarjaohjelmat alkavat olla jo suurimmilta osiltaan kasassa, vaikka vielä muutamien 
sarjojen kanssa tehdäänkin yksittäisiä aikataulumuutoksia. Tässä alla sarjatoimintaan liittyvät 
oleelliset kilpailumääräykset ja linjaukset tiivistettynä. Aluesarjan kilpailumääräykset ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa täältä, joihin olisi hyvä jonkun joukkueen taustahenkilön 
tutustua riittävällä tarkkuudella ennen pelikauden alkamista. 

Kiitokset kaikille jo tässä vaiheessa asioiden säntillisestä hoitamisesta ja joustosta. Mikäli Teille 
tulee mitä tahansa kysyttävää nyt tai kauden aikana alueen kilpailutoimintaan liittyen olettehan 
ystävällisesti yhteyksissä kilpailupäällikköön joko puhelimitse tai sähköpostilla. 

Menestyksekästä ja tapahtumarikasta tulevaa pelikautta kaikille! 

Kilpailulupa (lisenssi) 

Pelaajien lisenssit tulee olla hankittuna ennen ensimmäistä virallista sarjapeliä. 
Joukkueenjohtaja on velvollinen toimittamaan tulosteen joukkueen lisenssiluettelosta 
toimitsijan tarkastettavaksi ensimmäisessä sarjapelissä tai turnauksessa. Seurakohtaiset 
lisenssiyhteyshenkilöt löytyvät täältä. 

Sarjamaksut 

Aluesarjojen joukkueen sarjamaksut suoritetaan täältä. Maksut tulee olla suoritettuna 
30.4.2019 mennessä.  

Tuomarilupa (lisenssi) 

Tuomarin lisenssi tulee olla hankittuna ennen ensimmäistä sarjapeliä. Kooste tuomarikorttien 
suorittamisesta toimitaan seurojen tuomarivastaaville 16.4 mennessä. Tämän jälkeen 
tuomarivastaavat voivat lunastaa seuran aktiivituomareille tuomarilisenssin täältä. 
Tuomarikorttien lataaminen Pesis-applikaatioon onnistuu 1.5 alkaen, jota ennen toimitetaan 
tästä tarkempi ohjeistus.   

Poikkeuslupahakemukset (yli-ikäisyys, yhdistelmäjoukkue, pelaaminen toisessa seurassa) 

Joukkueen poikkeuslupahakemukset tulee olla kunnossa ennen ensimmäistä sarjapeliä. 
Huomaattehan, että poikkeuslupahakemusten käsittely kestää noin viikon johtuen ruuhka-
ajasta kilpailutoiminnassa. 

http://pesisalueet.fi/etela/
mailto:ville.pulkkinen@pesis.fi
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2019/01/Alueiden-Kilpailum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset-240119.pdf
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/
https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/lisenssiyhteyshenkilot/
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/aluesarjojen-sarjamaksujen-suoritus-2019-etelainen-alue/
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/tuomarikortin-lunastus-etelainen-alue-2019/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744223&_k=C4aRP3SsvA1b81Kp4Up3I6atPJp-7FBXip8jm0F9DwFbkD8hL-u7O8Osar31eOoI
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744211&_k=R0JI5iqojJnxHeKGWYrXxTquExlk115PVgnyJlSbMX54aog3jxNSc4LGIGWXwp_j
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744205&_k=tEFSPbdHh_vZS2SjRK1NdB3Ysuh932f53BOKW9fUSXaahs7WOoey4lNhlOEbVlRY
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Peliaika (Kilpailumääräykset s. 14) 

 

 

 

 

Mikäli em. aikataulut tai pelitapa ei ole esim. aikatauluteknisistä syistä seurattavissa yksittäisissä 
turnauksissa olethan yhteyksissä kilpailupäällikköön vähintään viikko ennen turnausta. 

Tuloksen ja ottelupöytäkirjan syöttäminen järjestelmään 

Ottelun kotijoukkue vastaa siitä, että ottelun lopputulos kirjataan pesistulospalveluun 24 tunnin 
sisällä sen päättymisestä. Kaikki aluesarjojen pelit ovat lähtökohtaisesti jaksomuotoisia, joten 
mikäli turnauksessa tulee esim. aikataulusyistä haasteita ottelutuloksen kirjaamisessa olethan 
yhteyksissä kilpailupäällikköön. 

Ottelutulos voidaan syöttää pesistulospalveluun joko päivitysavaimenne avulla tai 
vaihtoehtoisesti lähettämällä tekstiviesti alla olevasti (otteluid löytyy pesistulospalvelun 
sarjaohjelman ko. ottelun ensimmäisestä sarakkeesta): 

1) Näppäile ottelun lopputulos tekstiviestillä muotoon: OTTELUID JUOKSUTKOTI-
JUOKSUTVIERAS eli esim. aikapelissä: 2999 10-0 tai jaksopeleissä: 2999 1-2 (9-1, 1-9, 2-2, 5-7) 

2) Lähetä viesti numeroon: 040 449 1979 

Ottelun pöytäkirja tulee skannata ja ladata suoraan pesistulospalveluun ko. ottelun alle ja 
alkuperäiset pöytäkirjat tulee säilyttää pelikauden ajan. Pöytäkirjan lataaminen onnistuu vain 
verkkosivujen kautta päivitysavaimella (www.pesistulospalvelu.fi) 

Ottelusiirrot 

Muistattehan, että kaikki ottelusiirrot tulee ensiksi sopia vastustajan kanssa ja tämän jälkeen 
kirjata (anoa) päivitysavaimella pesistulospalveluun ottelusiirrot toiminteen avulla. 
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Aluesarjapelin tai -turnauksen järjestävä joukkue vastaa 

- Kentän vanhimman nimeämisestä (Kilpailumääräykset §26.1) 
- Kenttävarauksista sekä rajojen piirtämisestä. 
- Tuomareista ja tuomaripalkkioista (minimissään kortillinen peli- ja syöttötuomari) 
- Pelipalloista 
- Turnauskutsun lähettämisestä saapuville joukkueille (vähintään 7 päivää ennen 

turnausta). 
- Toimitsijavuorojen laatimisesta turnaukseen. 
- Turnauksissa mahdollisesti jaettavista ottelu- tai muista palkinnoista (järjestäjän 

päätettävissä). 
- Yhteydenotosta alueen kilpailupäällikköön mahdollisissa aikatauluhaasteissa koskien ko. 

sarjan määriteltyä peliaikaa 

Osallistuva joukkue vastaa 

- Toimitsijavuorojen hoitamisesta (kirjuri, aputuomarit). 
- Kilpailulupien näyttämisestä tuomarille ja kirjurille ennen 22.6 pelattavissa peleissä 

(lisenssiyhteenveto) 
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