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ILMOITTAUTUMINEN NUORTEN SUPERPESIKSEEN 
 

Poikien ja tyttöjen Superpesikseen ilmoittautuminen on avattu: 
https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/tag/sarjailmoittautuminen/ 
 
Ilmoittautumisaika päättyy lauantaina 30.11.  
Huomioi ilmoittautumisen jälkeen, että sarjojen luopumismaksut ovat 
voimassa. Ks. kilpailumääräykset § 41.1: 
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/ 
 

LIIKKUMINEN POIKIEN A- JA B-SARJOJEN VÄLILLÄ 
 
Samalla seuralla on joukkue sekä A- että B-sarjassa 
 

- Kahdelle pelaajalle voi tehdä kaksoisedustusoikeussopimuksen ja 
nämä pelaajat voivat liikkua ilman karensseja ylemmän sarjan 
runkosarjan päättymiseen asti. Tämän jälkeen liikkuminen alaspäin, 
kuten kaikilla muilla pelaajilla eli karenssit tulevat voimaan. 
Kaksoisedustusoikeussopimuksen hinta on 30 €/pelaaja. 
 
 - Muut pelaajat A→B: 
Ylemmän sarjan runkosarjan päättymiseen asti: 
 ▪ Jokerina, korkeintaan yhden vuoroparin yhdeksikössä/peli, pelannut 
voi siirtyä PSU B:hen ilman karenssia.  
▪ Yhdeksikössä pelaaville muodostuu normaalit karenssit 
kilpailumääräyksien mukaisesti. Karenssi on 5 vuorokautta, kun pelejä 
ylempänä 25 % tai alle PSU A runkosarjan pelimäärästä. Karenssi on 
12 vuorokautta, kun pelejä ylempänä yli 25 %-75 %. Pelaaja ei voi 
siirtyä enää PSU B:hen, kun hän on pelannut PSU A:ssa yli 75 % PSU 
A:n runkosarjan pelimäärästä. 
 
- Ylemmän runkosarjan päättymisen jälkeen: 
 ▪ Samat karenssit ovat voimassa kuin 
runkosarjan aikana 
 ▪ Lisäksi pelaajan tulee olla pelannut 
vähintään 25 % PSU B peleistä, jotta on 
oikeus edustaa PSU B:tä 
 
 - Pelaajat B→A 
Alemmalta sarjatasolta voi siirtyä ylemmälle 
sarjatasolle missä vaiheessa tahansa ilman 
karensseja  

https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/tag/sarjailmoittautuminen/
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
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Seuraedustuksen muutokset poikien Superpesiksessä 
 

Toisesta seurasta PSU A:han voidaan siirtyä täyssiirrolla, 
määräaikaisella seurasiirrolla tai nuoren pelaajan määräaikaisella 
seurasiirrolla. Toisesta seurasta poikien Superpesiksen B-sarjaan 
voidaan siirtyä poikkeusluvalla. Poikkeuslupalomake avataan 
myöhemmin. 
 

PELINJOHTAJAPÄIVÄT TAMPEREELLA 14.-15.12. 
 

Super- ja Ykköspesiksen pelinjohtajapäiville ilmoittautuminen on 
käynnissä. Koulutus aloitetaan lauantaina 14.12. klo 9:30 ja päättyy 
sunnuntaina 15.12. klo 12:30. 

 
Pelinjohtajapäivät on huippusarjojen (Superpesis ja Ykköspesis) 
pelinjohtajille tarkoitettu koulutuspäivä, jossa linjataan yhdessä tulevan 
kauden toimintatapoja, selvennetään tuomari- ja kilpailulinjauksia sekä 
kehitetään lajin tulevaisuutta.  

 
Päivien aikana käytävät sisällöt: 

- Tuomaripalaute 2019 ja tuomarilinjaukset 2020 
- Kauden 2019 kilpailullinen palaute ja kilpailumääräykset 2020 
- Kauden 2019 lajitrendit tilastojen avulla purettuna ja lajin tulevaisuuden 

suuntaukset 
- Sarjakohtaiset palaverit, sarjatoiminnan kehittäminen 
- Valmentajana kehittyminen; henkinen valmentautuminen 

 
Edustus jokaisesta super- ja ykköspesisseurasta on pakollinen 
(pelinjohtaja/t ja/tai valmentaja). Tilaisuuden osallistumismaksu on 100 
€/hlö (sis. majoitus 2hh, ruokailut). Lajivalmentajatutkintoa (PLVT12) ja 
huippuvalmentajapolun 1&2-tasoa suorittaville ei ole erillistä 
osallistumismaksua, vaan päivä kuuluu kurssin hintaan.  

 
Lisätiedot koulutuspäivästä: Koulutusvastaava 
Juha Antikainen, juha.antikainen@varala.fi / 
0405350337 
 
Ilmoittautumisen ja osallistumismaksun 
suorituksen saat tehtyä täällä: 

mailto:juha.antikainen@varala.fi
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https://tapahtumat.pesis.fi/tapahtumat/pelinjohtajapaivat-1-taso/ 
 
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 22.11. 

 
 
KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2020 JULKAISTU 
 

Uutta kautta koskevat kilpailumääräykset löytyvät täältä:  
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/ 

   
Määräysmuutoksista koottu yhteenveto on tämän viestin liitteenä. 
 
Lisätietoja myös: https://www.pesis.fi/etusivun-
laatikko/2019/11/pesapallon-kilpailumaaraykset-2020-julkaistu-
muutoksia-erityisesti-karensseihin/ 
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