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Tyttöjen Superpesis 2019 

Lohkojako 

A-lohko (6 joukkuetta) 

Roihu, Helsinki; Hyvinkään Tahko 1; Hyvinkään Tahko 2; Lahden Maila-Veikot, Haminan Palloilijat; Pesä Ysit 

Lappeenranta 

B-lohko (5 joukkuetta) 

Loimaan Palloilijat; Kokemäen Kova-Väki; Fera, Rauma; Hämeenkyrön Räpsä; Pesäkarhut, Pori 

C-lohko (7 joukkuetta) 

Mailattaret, Vaasa; Seinäjoen Maila-Jussit 1; Seinäjoen Maila-Jussit 2; Lapuan Virkiä 1; Lapuan Virkiä 2; 

Ylihärmän Pesis-Junkkarit; Vimpelin Veto 

D-lohko (5 joukkuetta) 

Joensuun Maila; Siilinjärven Pesis; Haapajärven Pesä-Kiilat; Kajaanin Pallokerho; Oulaisten Huima 

E-lohko (5 joukkuetta) 

Oulun Lippo juniorit; Oulunsalon Vasama; Kempeleen Kiri 1; Kempeleen Kiri 2; Muhoksen Pallosalamat 

Sarjajärjestelmä 2019 

Runkosarja  

Runkosarja pelataan viidessä alkulohkossa (A, B, C, D ja E-lohko).  

A-lohko (7 ottelua/joukkue): Yksinkertainen sarja (5 ottelua), jonka koti- ja vierasottelut arvotaan. Lisäksi 2 

lisäottelua (koti- ja vieras) sarjan sisäisistä lohkoista: 2 x 3 joukkueen lohkoa yksinkertaisena. Joukkueet 

lohkoihin ja koti- ja vierasottelut arvotaan. Ehtona on, ettei yksinkertaisen sarjan ottelu ei voi toistua. 

B-lohko (8 ottelua/joukkue): Kaksinkertainen sarja 

C-lohko (8 ottelu/joukkue): Yksinkertainen sarja (6 ottelua), jonka koti- ja vierasottelut arvotaan. Lisäksi 2 

lisäottelua (koti- ja vieras): yksi 3 joukkueen lohko ja kaksi otteluparia. Joukkueet lohkoihin sekä 

ottelupareihin ja koti- ja vierasottelut arvotaan. Ehtona on, ettei yksinkertaisen sarjan ottelu ei voi toistua. 

D-lohko (8 ottelua/joukkue): Kaksinkertainen sarja  

E-lohko (8 ottelua/joukkue): Kaksinkertainen sarja  

Karsintaottelut ylempään loppusarjaan  

Runkosarjan jälkeen lohkojen A ja B 3. pelaavat ristikkäin (A3-B3) karsintaottelun ylemmän jatkosarjan 

paikasta paras yhdestä -järjestelmällä. Ottelun voittaja saa paikan ylempään loppusarjaan ja häviäjä jatkaa 

pelejä alemmassa loppusarjassa. Kotietu määräytyy kilpailumääräysten § 36.3 mukaisesti. 

Ylempi loppusarja  

Ylempi loppusarja pelataan kahdessa kuuden (6) joukkueen lohkossa kaksinkertaisena sarjana (F ja G-

lohko). Lohkossa F pelaa lohkojen A ja B sijoille 1 ja 2 sijoittuneet joukkueet, voittaja karsintaottelusta A3-

B3 sekä lohkon C 3 sijoittunut joukkue. Lohkossa G pelaa lohkojen C, D ja E sijoille 1 ja 2 sijoittuneet 

joukkueet. 

Alempi loppusarja  

Alempi loppusarja pelataan kahdessa lohkossa. Lohkossa H pelaa lohkon A sijoille 4-6 ja lohkon B sijoille 4-5 

sijoittuneet joukkueet sekä häviäjä karsintaottelusta A3-B3. Sarja pelataan kaksinkertaisena (6 joukkuetta, 
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10 peliä/joukkue). Lohkossa I pelaa lohkon C sijoille 4-7, lohkon D sijoille 3-5 ja lohkon E sijoille 3-5 

sijoittuneet joukkueet. 

Karsintaottelut pudotuspeleihin  

Loppusarjojen jälkeen ylempien loppusarjalohkojen 4. ja alempien loppusarjalohkojen voittajat (F4-H1 ja 

G4-I1) pelaavat karsintaottelun paikasta puolivälieriin paras yhdestä -järjestelmällä. Ottelun voittaja saa 

paikan puolivälieriin. Kotietu on alempien loppusarjojen voittajilla (H1 ja I1). 

Pudotuspelit  

Puolivälierissä pelaavat ylemmän loppusarjan lohkojen sijoille 1-3 sijoittuneet sekä karsintaotteluiden 

voittajat (F4 tai H1 ja G4 tai I1). Pelit pelataan ottelupareina paras kolmesta -järjestelmällä. Kotietu on 

loppusarjalohkossa paremmin sijoittuneella. H1 ja I1 katsotaan olevan pudotuspelien kotietua ratkaistaessa 

aina heikommin sijoittuneita. Puolivälierien ottelukaavio: F1-G4/I1, G1-F4/H1, F2-G3 ja G2-F3. 

Välierissä pelaavat puolivälierien voittajat ottelupareina paras kolmesta - järjestelmällä. Kotietu on 

loppusarjalohkossa paremmin sijoittuneilla joukkueilla. Välierien ottelukaavio: F1/G4/I1-G2/F3 ja 

G1/F4/H1-F2/G3. 

 

Välierien voittajat pelaavat loppuottelussa ja välierien häviäjät pronssiottelussa. Ottelut pelataan paras 

kolmesta -järjestelmällä ja kotietu on loppusarjalohkossa paremmin sijoittuneella joukkueella. Mikäli 

joukkueilla on sama sijoitus loppusarjassa, kotietu ratkaistaan kilpailumääräysten § 36.3 mukaisesti. 

A-lohkon sijoitusten määräytyminen 

Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan joukkueiden keskinäinen sijoitus 

seuraavasti: 

1) voitetut ottelut 
2) 3 pisteen voitot 
3) keskinäisten otteluiden voitot 
4) keskinäisten otteluiden pisteet 
5) keskinäisten otteluiden jaksoero (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua) 
6) keskinäisissä otteluissa voitettujen jaksojen määrä (ei huomioida supervuoroa tai 
kotiutuslyöntikilpailua) 
7) keskinäisten otteluiden juoksuero 
8) keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut 
9) arpa. 

 

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään 


