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SEURASIIRTOJEN VERKKOPALVELU AVATTU
Pelaajasiirtoja kaudelle 2020 pääset tekemään täällä:
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/pelaajasiirrot/
Kilpailumääräyksissä (§ 18) määriteltyjä kirjaamismaksuja on alennettu
2 tai useamman välivuoden pitäneen pelaajan osalta maakunta- ja
aluesarjoissa sekä nuorten valtakunnallisissa ja aluesarjoissa 50
eurosta 20 euroon.
Edullisin seurasiirron kirjaamisaika aikuisten sarjoihin sekä B-C-nuorten
SM-sarjoihin päättyy 31.1.
Muutos seurasiirron kirjautumisessa
Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa ja vanhassa päättyy,
kun seurasiirto on tehty ja maksettu heti siirtojen verkkopalvelussa.
Mikäli seurasiirron kirjaamismaksua ei makseta heti siirron teon
yhteydessä, poistuu siirto järjestelmästä ja pelaajan edustusoikeus
uudessa seurassa ei ole voimassa. Järjestelmästä poistunut siirto on
tehtävä uudestaan ja maksettava heti verkkopalvelussa.
Huom. Pelaajan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa seurasiirron
tekopäivästä vain silloin, kun kirjaamismaksu suoritetaan välittömästi
siirron teon yhteydessä. Pelaajasiirrolle ei pysty enää valitsemaan
myöhäisempää alkamisaikaa.
Siirto-ohjelmaan on lisätty verkkomaksupainikkeet kirjaamismaksun
suoritusta varten. Kirjattu seurasiirto päivittyy automaattisesti julkiselle
siirtolistalle kerran vuorokaudessa klo 12:00.
Farmisopimusten ja kaksoisedustusten verkkopalvelu
avataan tammikuussa
Farmisopimusten ja kaksoisedustusten
verkkopalvelu avataan 1. tammikuuta, 2020.
Myös sopimuksien kirjaamismaksu
maksetaan heti sopimuksen teon
yhteydessä.
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PELAAJA-, PELINJOHTAJA- JA VALMENTAJASOPIMUKSET 2020
Uutta kautta koskevat sopimukset löydät täältä:
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/

NUORTEN SM-SARJOJEN ILMOITTAUTUMISAJAT
Poikien ja tyttöjen Superpesikseen ilmoittautuminen käynnistyy
maanantaina 11.11. Ilmoittautumisaika päättyy marraskuun lopussa
(30.11.).
C-nuorten SM-sarjan ilmoittautuminen avataan 15. tammikuuta ja
ilmoittautumisaika päättyy tammikuun lopussa (31.1.)
Sarjamaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Sarjamaksut 2020 ovat:
PSU A ja TSU 227 €, PSU B 160 €, C-nuoret 140 €

SARJAOHJELMIEN AIKATAULU
Sarjaohjelmien valmistumisen alustava aikataulu on seuraava:
Superpesis
5.12. ohjelmat seuroille siirtoja varten,12.12.
ohjelmien julkaisu
Ykköspesis
13.12. ohjelmat seuroille siirtoja varten,
20.12. ohjelmien julkaisu
Nuorten Superpesis
7.1. ohjelmat seuroille siirtoja varten, 16.1.
ohjelmien julkaisu
Suomensarja
29.1. ohjelmat seuroille siirtoja varten, 6.2.
ohjelmien julkaisu
C-nuorten SM-sarja
7.2. ohjelmat seuroille siirtoja varten, 14.2.
ohjelmien julkaisu
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Mikäli aikataulu valmistumisen osalta muuttuu, löydät päivitetyn tiedon
täältä: https://www.pesis.fi/kilpailu/seuroille/

PELINJOHTAJAPÄIVÄT TAMPEREELLA 14.-15.12.
Superpesis- sekä ykköspesisseurojen pelinjohtajapäivät järjestetään
Varalan urheiluopistolla Tampereella la-su 14.-15. joulukuuta.
Aikaisemmista vuosista poiketen, myös naisten ykköspesisseurat ovat
mukana koulutuksessa.
Edustus jokaisesta super- ja ykköspesisseurasta on pakollinen
(pelinjohtaja/t ja/tai valmentaja). Tilaisuuden osallistumismaksu on 100
€/hlö (sis. majoitus 2hh, ruokailut). Lajivalmentajatutkintoa (PLVT12)
suorittaville osallistuminen on maksuton.
Ilmoittautumisen ja osallistumismaksun suorituksen saat tehtyä täällä:
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/pelinjohtajapaivat-1-taso/
Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy perjantaina 22.11.
Osallistumattomuudesta aiheutuu SP, MYP seuralle 400 €:n ja NYP
seuralle 200 €:n sanktiomaksu.
Alempien sarjatasojen erillistä 2-tason pelinjohtajakoulutusta ei
järjestetä 2020. Vuosina 2018-2019 suoritetut 2-tason koulutukset ovat
voimassa suomensarjassa ja nuorten Superpesiksessä kaudella 2020.
Koulutusvaatimukset/poikkeusluvat
Eri sarjoihin liittyvät koulutusvelvoitteet löydät täältä:
https://www.pesis.fi/palvelut/koulutus/koulutusvaatimukset/
Sivulta löydät lisätietoa myös
erityistapauksissa myönnettävistä
poikkeusluvista.
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SYYSKOKOUS 16.11. JYVÄSKYLÄSSÄ
Tervetuloa Pesäpalloliiton syyskokoukseen
lauantaina 16.11. klo 13.00 alkaen.
Kokouspaikkana on Original Sokos Hotel
Alexandra (Hannikaisenkatu 35), Jyväskylä.
Ilmoittautumiset ja valtakirjojen toimitus viimeistään keskiviikkona
6.11.: merja.ahokas(ät)pesis.fi
Kokouskutsun, esityslistan sekä valtakirjan löydät täältä:
https://www.pesis.fi/uutiset/2019/10/kutsu-pesapalloliiton-syyskokousjyvaskylassa-lauantaina-16-11/

ANRIIKA HEINONEN PALAA ÄITIYSLOMALTA
Anriika palaa lisenssipalveluiden pariin 1. marraskuuta. Yhteystiedot
hänelle ovat entiset: anriika.heinonen@pesis.fi, 040 776 6989.
Ilona Näätänen jatkaa liitossa mm. tapahtumien parissa.

www.pesis.fi

