Sarjajärjestelmät 2020, 15.5.2020
Superpesis
Miehet (MSU)
- Julkaistaan myöhemmin
Naiset (NSU)
- Julkaistaan viikolla 21

Ykköspesis
Miehet (MYP)
- Julkaistaan viikolla 21
Naiset (NYP) – vahvistettu
- Julkaistaan viikolla 21

Suomensarja – Maksuton luopumisaika päättyy ti 19.5. klo 22.00
Miehet (MSS) - ehdollinen
- Runkosarja pelataan aikaisemmin vahvistetuissa lohkoissa aikavälillä 22.6.-19.8.
- Runkosarjan pelimäärä on 8-10/joukkue
- Pudotuspeleissä 26.8.-12.9. pelataan lohkon loppuottelut (runkosarjan 2 parasta) sekä
nousukarsinnat, molemmat paras kolmesta -järjestelmällä
- Nousukarsintaottelujen voittajat nousevat Miesten Ykköspesikseen kaudeksi 2021
- Sarjasta ei putoa joukkueita
- Näin pelataan:
o Etelälohko (10): Yksinkertainen sarja (10 peliä)
o Länsilohko (8): Yksinkertainen sarja (8 peliä)
o Itälohko (8): Yksinkertainen sarja (6 peliä) + alkuperäiset lisäotteluparit
yksinkertaisina (2 peliä)
o Pohjoislohko (8): Yksinkertainen sarja (7 peliä) + alkuperäinen lisäottelupari
yksinkertaisena (1 peli)
- Koti- ja vierasottelut arvotaan
Naiset (NSS) - ehdollinen
- Runkosarja pelataan aikaisemmin vahvistetuissa lohkoissa aikavälillä 22.6.-19.8.
- Runkosarjan pelimäärä on 8-10/joukkue
- Pudotuspeleissä 26.8.-12.9. pelataan lohkon loppuottelut (runkosarjan 2 parasta) sekä
nousukarsinnat, molemmat paras kolmesta -järjestelmällä
- Nousukarsintasarjojen voittajat nousevat Naisten Ykköspesikseen kaudeksi 2021
- Sarjasta ei putoa joukkueita
- Näin pelataan:
o Etelälohko: Yksinkertainen sarja (9 peliä)
o Länsilohko: Yksinkertainen sarja (9 peliä)
o Itälohko: Yksinkertainen sarja (7 peliä) + alkuperäinen lisäottelupari
yksinkertaisena (1 peli)

-

o Pohjoislohko: Yksinkertainen sarja (10 peliä)
Koti- ja vierasottelut arvotaan

Maakuntasarja – Maksuton luopumisaika päättyy ti 19.5. klo 22.00
Miehet (MMK) - ehdollinen
- Maakuntasarjat pelataan aiemmin vahvistetuissa lohkoissa ja aloitetaan aikaisintaan
22.6. alkavalla viikolla
- Kokonaisottelumäärä vähenee alkuperäisestä. Ottelutahti tulee olemaan sama tai
harvempi.
- Sarjaan voi jälki-ilmoittautua ti 19.5. klo 22.00 asti sähköpostitse PPL:n kilpailupäällikölle.
- Lohkojen vastaavat lähestyvät joukkueita sarjajärjestelmän sekä otteluohjelman osalta ti
19.5. jälkeen
Naiset (NMK) - ehdollinen
- Maakuntasarjat pelataan aiemmin vahvistetuissa lohkoissa ja aloitetaan aikaisintaan
22.6. alkavalla viikolla
- Kokonaisottelumäärä vähenee alkuperäisestä. Ottelutahti tulee olemaan sama tai
harvempi.
- Sarjaan voi jälki-ilmoittautua ti 19.5. klo 22.00 asti sähköpostitse PPL:n kilpailupäällikölle.
- Lohkojen vastaavat lähestyvät joukkueita sarjajärjestelmän sekä otteluohjelman osalta ti
19.5. jälkeen

Nuorten Superpesis – Maksuton luopumisaika päättyy ti 19.5. klo 22.00
Poikien Superpesis A (PSU A) - ehdollinen
- Runkosarja pelataan 17 joukkueella aikaisemmin vahvistetuissa lohkoissa aikavälillä
15.6.-6.8.
- Runkosarjan pelimäärä on 8/joukkue
- Pudotuspeleissä 13.8.-10.9. pelataan puolivälierät lohkon sisällä, välierät ristiin lohkojen
välillä sekä mitaliottelut paras kolmesta -järjestelmällä
- Näin pelataan:
o A (8): Yksinkertainen sarja (8 peliä)
o B (8): Yksinkertainen sarja (7 peliä) + alkuperäinen lisäottelupari yksinkertaisena
(1 peli)
- Koti- ja vieraspelit määritellään otteluohjelmaan matkustuskilometrit huomioiden
Poikien Superpesis B (PSU B)
- Julkaistaan viikolla 21. Odotamme viranomaisten tarkennuksia kilpaurheilutapahtumien
järjestämiseen ja tämän myötä turnausten toteuttamiseen.
Tyttöjen Superpesis (TSU) - ehdollinen
- Runkosarja pelataan 25 joukkueella kahdessa lohkossa (pohjoinen ja etelä) aikavälillä
15.6.-24.8.
- Runkosarjan pelimäärä on 11-12/joukkue
- Pudotuspeleissä 27.8.-10.9. pelataan välierät ristiin lohkojen välillä paras yhdestä järjestelmällä sekä mitaliottelut paras kolmesta -järjestelmällä
- Näin pelataan:
o A (11): Yksinkertainen sarja (11 peliä)

-

o B (12): Yksinkertainen sarja (12 peliä)
Koti- ja vieraspelit määritellään otteluohjelmaan matkustuskilometrit huomioiden

C-nuorten SM-sarja – Maksuton luopumisaika päättyy ti 19.5. klo 22.00
C-nuorten SM-karsintaan ilmoittautuneet joukkueet katsotaan ilmoittautuneiksi tähän sarjaan. Mikäli
joukkue ei halua osallistua ko. sarjaan, tulee joukkueen toimittaa kirjallinen luopumisilmoitus PPL:n
kilpailupäällikölle sähköpostitse määräaikaan mennessä.
C-pojat (C-p) - ehdollinen
- Sarjassa pelataan runkosarja aikavälillä 13.6.-9.8., jatkokarsintapelit 15.8. sekä 12
joukkueen lopputurnaus 22.-23.8. Lopputurnauksessa ratkaistaan Suomen
mestaruusmitalit.
- 30 joukkuetta jaetaan kuuteen viiden joukkueen lohkoon maantieteellisesti
- Runkosarjan pelimäärä on 8
- Näin pelataan:
o Runkosarja pelataan kaksinkertaisena
o Lohkojen voittajat (6) saavat paikan suoraan lopputurnaukseen.
o Runkosarjan jälkeen lähimpien lohkojen 2. ja 3. pelaavat ristiin paras yhdestä järjestelmällä la 15.8. paremmin sijoittuneen kotikentällä. Ottelun voittaja saa
paikan lopputurnaukseen
- Lopputurnaus
o Lopputurnaus järjestetään Jyväskylässä 22.-23.8. ja jokaiselle joukkueelle tulee 2
ottelua lauantaina sekä sunnuntaina. Otteluaika on kaikissa peleissä 3+3+s+k.
o Osallistumismaksu 400 euroa/joukkue (tuomari-, toimitsija-, kenttä-, pallo- sekä
muut järjestelykustannukset)
o Joukkueet vastaavat itse majoituksesta sekä ruokailuista
C-tytöt (C-t) - ehdollinen
- Sarjassa pelataan runkosarja aikavälillä 13.6.-9.8., jatkokarsintapelit 15.8. sekä 12
joukkueen lopputurnaus 22.-23.8. Lopputurnauksessa ratkaistaan Suomen
mestaruusmitalit.
- 31 joukkuetta jaetaan viiteen viiden ja yhteen kuuden joukkueen lohkoon
maantieteellisesti
- Runkosarjan pelimäärä on 8-10
- Näin pelataan:
o Runkosarja pelataan kaksinkertaisena
o Lohkojen voittajat (6) saavat paikan suoraan lopputurnaukseen.
o Runkosarjan jälkeen lähimpien lohkojen 2. ja 3. pelaavat ristiin paras yhdestä järjestelmällä la 15.8. paremmin sijoittuneen kotikentällä. Ottelun voittaja saa
paikan lopputurnaukseen
- Lopputurnaus
o Lopputurnaus järjestetään Seinäjoella 22.-23.8. ja jokaiselle joukkueelle tulee 2
ottelua lauantaina sekä sunnuntaina. Otteluaika on kaikissa peleissä 3+3+s+k.
o Osallistumismaksu 400 euroa/joukkue (tuomari-, toimitsija-, kenttä-, pallo- sekä
muut järjestelykustannukset)
o Joukkueet vastaavat itse majoituksesta sekä ruokailuista

