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Maakuntasarja miehet  
Maakuntasarja naiset 

- Pelataan lähilohkoina tarvittaessa toisen alueen kanssa 
yhteistyössä (Läntinen, Savo-Karjala) 

- Otteluohjelman pelit tulevat valmiina, joukkueet sopivat 
keskenään pelipäivät. 

- Runkosarjan pelaamiselle asetetaan takaraja. 
- Sijoituspelejä ei pelata. Runkosarja määrittelee sijoitukset. 
- Nousukarsintapelit järjestetään tarvittaessa. 
- Sarjajärjestelmästä vastaa PPL:n kilpailupäällikkö Timo Lamminen. 

yhdessä alueiden kilpailupäälliköiden kanssa. 
- Sarjaohjelman laatii alueen kilpailupäällikkö,  
- Ilmoittautumisajat sarjaan tiedotetaan myöhemmin.  

 

Aluesarja miehet 
Aluesarja naiset 

- Pelataan maakunnallisissa lohkoissa.  
- Otteluohjelman pelit tulevat valmiina, joukkueet sopivat 

keskenään pelipäivät. 
- Runkosarjan pelaamiselle asetetaan takaraja. 
- Sijoituspelejä ei pelata. Runkosarja määrittelee sijoitukset. 
- Nousukarsintapelit järjestetään tarvittaessa. 
- Naisten aluesarjan joukkueille voi tulla ristikkäisiä pelejä C-B-

tyttöjen pelisarjan kanssa. 
- Ilmoittautuminen sarjaan 15.1.-28.2. 
- Sarjasta vastaa alueen kilpailupäällikkö. 

 

 

 

 

B-C-tytöt pelisarja 

- 2001-2005 syntyneille pelaajille suunnattu sarja. 
- Eteläisen alueen yhteinen sarja.  
- Sarja pelataan pääsääntöisesti yksittäisinä peleinä ja pitkät 

pelimatkat turnauksissa. Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson 
joukkueet kohtaavat toisensa turnauksissa. 

- Otteluohjelman pelit tulevat valmiina. Joukkueet sopivat 
pelipäivät keskenään. Sarjalle nimetään pääpelipäivä ja 
varapelipäivä. 

- Turnausohjelmat laaditaan valmiiksi. Joukkueet sopivat 
päivämäärät turnausten pelaamiseksi. 

- Sijoituspelejä ei pelata.  
- Sarja voi sisältää ristikkäisiä pelejä naisten aluesarjan kanssa.  
- Sarjataulukko on epävirallinen. Pelimäärä voi vaihdelle 

joukkueiden välillä.  
- Runkosarjan pelaamisen takarajapäivämäärä on 30.8.2020 
- Ilmoittautuminen sarjaan 15.1.-28.2. 
- Sarjasta vastaa alueen kilpailupäällikkö.  
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C-pojat kilpasarja 
C-pojat pelisarja 

C-tytöt kilpasarja 

D-pojat kilpasarja 
D-pojat pelisarja 

D-tytöt kilpasarja 
D-tytöt pelisarja 

- Eteläisen alueen yhteinen sarja (ei lähilohkoja). 
- Runkosarja pelataan yksittäisinä peleinä. 
- Otteluohjelman pelit tulevat valmiina. Joukkueet sopivat 

pelipäivät keskenään. Sarjalle nimetään pääpelipäivä ja 
varapelipäivä. 

- Sijoituspelejä ei pelata. Runkosarja määrittelee sijoitukset. 
- Runkosarjan pelaamisen viimeinen päivämäärä on  

o C: 23.8. ja  
o D: 30.8.   

- Ilmoittautuminen sarjaan  
o C: 15.1.-15.2. 
o D: 15.1.-28.2. 

- Sarjasta vastaa alueen kilpailupäällikkö.  
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E-pojat kilpasarja 
E-tytöt kilpasarja 

- Eteläisen alueen yhteinen sarja (ei lähilohkoja). 
- Sarja pelataan pääsääntöisesti yksittäisinä peleinä ja pitkät 

pelimatkat turnauksissa. Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson 
joukkueet kohtaavat toisensa turnauksissa. 

- Otteluohjelman pelit tulevat valmiina. Joukkueet sopivat 
pelipäivät keskenään. Sarjalle nimetään pääpelipäivä ja 
varapelipäivä. 

- Turnausohjelmat laaditaan valmiiksi. Joukkueet sopivat 
päivämäärät turnausten pelaamiseksi. 

- Turnauksia järjestetään paikkakunnille, jotka ovat halukkaita 
järjestämään. Tämä kysytään sarjailmoittautumisen yhteydessä. 

- Sijoituspelejä ei pelata. Runkosarja määrittelee sijoitukset. 
- Viimeisten pelien takaraja on 30.8.2020 
- Ilmoittautuminen sarjaan 15.1.-28.2. 
- Sarjan toteuttamiseksi tehdään mahdollisuuksien mukaan 

yhteistyötä Lännen ja Savo-Karjalan E-kilpasarjojen kanssa. 
- Sarjasta vastaa alueen kilpailupäällikkö.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E-pojat pelisarja 
E-tytöt pelisarja 

- Sarja pelataan itä-länsi lohkoissa. 
- Sarjat pelataan pääsääntöisesti turnauksissa ja lähipelit 

yksittäisinä peleinä. Yksittäisille peleille asetetaan pääpelipäivä ja 
varapelipäivä. 

- Turnausohjelmat laaditaan valmiiksi. Joukkueet sopivat 
päivämäärät turnausten pelaamiseksi. 

- Turnauksia järjestetään paikkakunnille, jotka ovat halukkaita 
järjestämään. Tämä kysytään sarjailmoittautumisen yhteydessä. 

- Sijoituspelejä ei pelata. Runkosarja määrittelee sijoitukset. 
- Runkosarjan pelaamiselle asetetaan takarajapäivämäärä 

30.8.2020. 
- SÄÄNTÖMUUTOS: Pelataan pesäpallon yleisillä pelisäännöillä (ei 

pelisarjan säännöillä)  
- Ilmoittautuminen sarjaan 15.1.-28.2.  
- Sarjasta vastaa alueen kilpailupäällikkö.  
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F-pojat aluesarja 
F-tytöt aluesarja 
G-pojat aluesarja 
G-tytöt aluesarja 

- Sarja pelataan itä-länsi lohkoissa. 
- Sarja pelataan turnauksina.  
- Turnausohjelmat laaditaan valmiiksi. Joukkueet sopivat 

päivämäärät turnausten pelaamiseksi. 
- Turnauksia järjestetään paikkakunnille, jotka ovat halukkaita 

järjestämään. Tämä kysytään sarjailmoittautumisen yhteydessä. 
- Sarjataulukkoa ei pidetä, eikä sijoituspelejä pelata. 
- Pelimäärä voi vaihdella joukkueittain. Joukkue ilmoittaa 

pelimäärätoiveen sarjailmoittautumisen yhteydessä. 
- Joukkuemäärän mukaan tyttöjen ja poikien sarjoja voidaan 

yhdistellä (esim. G-pojat pelaavat F-tyttöjen kanssa osan peleistä). 
- Sarjan viimeinen pelipäivä on 23.8.2020 
- Ilmoittautuminen sarjaan 1.3.-30.4.  
- Sarja pelataan naperopesissäännöillä.  
- Sarjasta vastaa alueen kilpailupäällikkö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JunnuSuper 

- Sarja pelataan pienpesissäännöillä. (6vs.6) 
- Sarja pelataan maakunnallisissa lohkoissa. 
- Sarja pelataan yksittäisinä turnauksina, joihin ilmoittaudutaan. 
- Turnauksia järjestetään pääasiassa arki-iltoina.  
- Sarjataulukkoa ei pidetä.  
- Sarjassa on mahdollista pelata sekajoukkueilla.  
- Joukkueessa voi olla eri-ikäisiä pelaajia.  
- Yläikäraja pelaajalle on 12 vuotta (tulokaslisenssi/juniorilisenssi).  
- Maakunnallisista sarjoista vastaavat seurakehittäjät: 

o Mika Varsinais-Suomi/Kanta-Häme 
o Aleksi ja Mauri/ Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa 
o Ville/ Kymenlaakso 

 


