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KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2021 JULKAISTU
Ensi kaudelle vahvistetut kilpailumääräykset löytyvät täältä:
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
Muutoksia on tehty mm. seuraaviin määräyskohtiin:
Vedonlyönti (§ 2.2)

Lajiliitot ovat lähteneet yhdessä yhdenmukaistamaan
kilpailusääntöjään vedonlyönnin osalta.
Yhteisen linjauksen mukaan urheilutoimija ei saa itse tai
edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai
vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai yhteistyöseuransa
sarjatason kilpailutapahtumista. Urheilutoimijoiksi katsotaan
pelaajat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt,
seuran lääkintähenkilöstö ja muut joukkueen kanssa kiinteästi
tekemisissä olevat henkilöt.
Myöskään erotuomari ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä
vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin niiden
sarjatasojen kohteista, joissa hän on itse kauden aikana
osallisena.
Lisätietoja: https://www.pesis.fi/uutiset/2020/09/urheilujarjestotyhdenmukaistavat-saantojaan-vedonlyonnin-osalta/

Kasvattajarahakorvauksen muodostuminen (§ 16.1)
Kasvattajaseuramaksun muodostumista on selkeytetty. Maksu
muodostuu pelattujen otteluiden ja sarjatason
mukaan. Miesten Superpesiksessä
ottelukohtainen korvaus on 100 €:a ja
naisten Superpesiksessä sekä miesten
Ykköspesiksessä 50 €:a.
Maksimikorvaukset ovat entiset 3000
€/MSU, 1050 €/NSU, MYP. Nuoria
jokeripelaajia koskevat poikkeukset ovat
edelleen voimassa.
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Korvauksien maksupäivät muuttuneet (§ 16.2.)
Kasvattajaseuramaksujen uudet maksupäivät ovat: 30.6., 15.8. ja
30.9.
Oikeus kasvattajaseuramaksuun (§ 16.4)
Seuralla on oikeus kasvattajaseuramaksuun, jos seuralla on
vähintään yksi joukkue mukana PPL:n sarjatoiminnassa.
Myös pelkän pesis- tai harrastepassillisen suunnitelmallisen
toiminnan järjestäminen maksukautena oikeuttaa
kasvattajaseuramaksun saamiseen. Ko. tapauksissa seuran on
haettava oikeutta maksuun lähettämällä 15.6. mennessä
vapaamuotoinen hakemus PPL:n kilpailupäällikölle.
Hakemuksessa on oltava mukana aluevastaavan lausunto
toiminnan järjestämisestä.
ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ (PSU, TSU, PYP)
Olethan huomioinut, että ilmoittautuminen poikien ja tyttöjen
Superpesikseen sekä poikien Ykköspesikseen päättyy
maanantaina 30.11.
Mahdollinen myöhästynyt ilmoittautuminen käsitellään ja mikäli
ilmoittautuminen hyväksytään, on sarjamaksu nelinkertainen (§
39).
OTTELUOHJELMIEN AIKATAULUT
Kauden 2021 otteluohjelmien työstäminen on
käynnissä ja sarjakohtaiset alustavat
aikataulut voi tarkistaa alla olevan linkin
kautta. Päivitämme linkin tiedostoa, mikäli
aikatauluun tulee muutoksia:
https://bit.ly/2JePlC4
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ANTIDOPINGOHJELMA PÄIVITETTY
Pesäpalloliiton antidopingohjelma on päivitetty ja löytyy tästä:
https://www.pesis.fi/wp-content/uploads/2020/03/PPLantidopingohjelma-2021.pdf
sekä täältä: https://www.pesis.fi/kilpailu/antidoping/
Seuran/jaoston puheenjohtajalla on vastuu antidopingkoulutusmateriaalin toimittamisesta oman seuran joukkueiden
pelaajille, valmentajille ja pelinjohtajille.
Seurajohdolle, pelaajille, valmentajille sekä pelinjohtajille
suositellaan Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista:
https://puhtaastiparas.fi/
Pesiksen sivuille on koottu kattavasti myös eettisen keskuksen
materiaaleja: https://www.pesis.fi/kilpailu/eettiset-asiat/
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