KILPAILUTOIMINNAN VÄLIAIKAKATSAUS
Pesäpallon aluesarjat lähtevät porrastetusti käyntiin D-G -ikäluokissa 13.6.
alkaen sekä C-ikäluokan ja maakuntasarjan itälohkojen osalta 22.6. alkaen.
Sarjojen otteluohjelmien laatiminen aloitetaan tällä viikolla. Päivitetyt
sarjajärjestelmät löytyvät alueen nettisivuilta. Päivitetyt otteluohjelmat
lähetetään joukkueiden yhdyshenkilöille mahdollisuuksien mukaan kesäkuun
ensimmäisen viikon lopussa tai viimeistään toisen viikon alussa, eli heti kun ne
on saatu valmiiksi.
Toiminnan lähtökohtia ovat vastuullisuus ja turvallisuus. Turvaohjeet
tartuntatautien ehkäisemiseksi alueellisessa kilpailutoiminnassa julkaistaan
erillisenä liitteenä lähempänä sarjakauden alkua.
Kilpailutoiminnasta ja sen järjestämisestä on aikaisemmin ilmoitettu, että
pidetään vielä erillinen Teams –palaveri. Mutta sarjaohjelmien tekemiseen
liittyvistä aikataulullisista syistä sitä ei tulla pitämään. Ainoastaan aloitteleville
joukkueille (F-G) teams-palaveri pyritään pitämään ennen Juhannusta. Siitä
tiedotetaan joukkueiden yhdyshenkilöille vielä erikseen.

Essi Koivisto

SEURA-TOIMIJOIDEN
YHTEYSTIEDOT
Mikäli seurassanne on talven ja kevään aikana ydintoimijat
muuttuneet tai heidän yhteystietonsa vaihtuneet niin
ilmoitathan siitä sähköpostilla pirjo.makela@pesis.fi ja
mona.hupli-kotiranta@pesis.fi

PESISKOULU
Pesiskoulut pyörivät Savo-Karjalassa myös tänä kesänä!
Pesiskoulut starttaavat useammassa seurassa heti kesäkuussa.
Pesiskouluja varten Pesäpalloliitto on luonut ohjeistukset kuinka pesiskoulussa
tulisi toimia Koronapandemia huomioiden. Ohjeistukset on julkaistu pesis.fi -sivulla
ja lähetetty myös kaikille pesiskoulun vastaaville.
Jos teidän seuran pesiskoulurehtori / -vastaava on vaihtunut kevään aikana, niin
ilmoittakaa siitä mona.hupli-kotiranta@pesis.fi.
Kaikille pesiskoulurehtoreille / -vastaaville lähetetään kesäkuun aikana infoviesti
pesiskouluun liittyen. Infoviestissä mm. ohjeistus pesispassien hankkimiseen.

LISENSSIT
Lisenssi vaaditaan pelaajilta ja tuomareilta kaikissa virallisissa pesäpallo-otteluissa. Pelaajalle on lunastettava kilpailulupa
viimeistään ennen pelaajan ensimmäistä peliä.
Lisenssin hinnan muodostavat kilpailuluvan osuus sekä OP:n Sporttiturva-vakuutus.

Mikäli henkilöllä on vastaava vakuutus toisesta vakuutusyhtiöstä, päällekkäistä vakuutusta ei tarvitse hankkia.
Kaikki lisenssit lunastetaan sähköisesti lisenssikaupassa osoitteessa pesapallo.lisenssikauppa.fi.
Lisätietoja lisensseistä: https://www.pesis.fi/kilpailu/lisenssit/
Vakuutus astuu voimaan lisenssin ostopäivänä klo 24.00. Huomioikaa tämä, jos seurassanne on harjoitustoiminta jo alkanut.
Suosittelemme lisenssin hankkimista mahdollisimman pian, jotta vakuutus on voimassa jo kesäkuun harjoituksissa.
Lisenssit

Kenelle?

Kilpailulupa + vakuutus

2007 ja myöhemmin syntyneet

12€ + 15€ = 27€

Juniorilisenssi

12-vuotiaat ja sitä nuoremmat

35€ + 17€ = 52€

Nuorisolisenssi

2001-2007 -syntyneet

58€ + 39€ = 97€

Tulokaslisenssi

(voi lunastaa vain kerran, joilla ei ole
aiemmin ollut kilpalisenssiä)

TUOMARIKOULUTUKSET
Tuomarikoulutukset järjestetään videomuodossa kaudella 2020.
Tuomarikortin saamisen edellytyksenä on, että tuomarit
toimivat vieressä olevien ohjeiden mukaisesti.
Samat ohjeet sekä seurakohtaiset ilmoittautumislinkit
tuomarikoulutuksiin löytyvät kootusti myös täältä:
https://www.pesis.fi/savo-karjala/toiminta/tuomaritoiminta/
Mikäli tuomarikoulutuksiin liittyen on kysyttävää, niin ottakaa
yhteyttä maakuntanne tuomarikouluttajiin, joiden tiedot
löytyvät täältä: https://www.pesis.fi/savokarjala/toiminta/tuomaritoiminta/

Ohjeet tuomarikortin suorittamiseen
1. Tutustu tuomareiden hyvän osaamisen kuvaus
taulukkoon.
2. Tutustu tuomaripolku tiedostoon.
3. Katso oman tasosi tuomarikoulutus alla linkin
kautta:
• Aloittavat tuomarit https://youtu.be/Z4FprGLV14
• Jatkavat tuomarit https://youtu.be/V5SSFIhdGt4
• Tuomaripassin hankkivat voivat käydä lävitse
kumman tahansa videon, oman tasonsa
mukaisesti.
4. Tee sääntötesti.
5. Kun olet hoitanut yllä olevat asiat, niin käy sen
jälkeen heti ilmoittamassa omat tietosi täällä olevien
linkkien kautta oman seurasi tuomarilistaan.

HUOM! Tuomareiden tulee suorittaa tuomarikortti 7.6. mennessä. Tämän jälkeen seurakohtaiset tuomarilistat
sulkeutuvat. Sen jälkeen lähetämme seuran tuomareista koostelistan sekä ohjeet tuomarikortin lunastusta varten
seuran tuomarivastaavalle.

