
  
 

Kilpailumääräykset 2020, kysymyksiä ja vastauksia 
 

Karenssit: 
K: Vaikuttaako alemmalla/ylemmällä sarjatasolla aloittaminen karensseihin? 

V: Ei vaikuta. Ainoastaan ylemmällä sarjatasolla pelattujen pelien määrä vaikuttaa. 

 

K: Miten karenssit muodostuvat pelimääristä? 

V: Karenssit muodostuvat alla olevien taulukoiden mukaisesti 

Pelimäärät miesten sarjoissa (runkosarja): 

 MSU MYP MSS 

25% tai alle (karenssi 
5 vrk) 

1-6 1-4 1-2 

Yli 25% - 75% 
(karenssi 12 vrk) 

7-18 5-12 3-6 (Länsi, Itä, Pohjoinen) 3-7 (Etelä) 

Ei voi siirtyä alemmas 19 tai yli 13 tai yli 7 tai yli (Länsi, Itä, Pohjoinen) 8 tai yli (Etelä) 

 

Pelimäärät naisten sarjoissa (runkosarja): 

 NSU NYP NSS 

25% tai alle (karenssi 
5 vrk) 

1-5 1-3  1-2 

Yli 25% - 75% 
(karenssi 12 vrk) 

6-15 4-10 3-6 (Etelä, Länsi, Itä) 3-7 (Pohjoinen) 

Ei voi siirtyä alemmas 16 tai yli 11 tai yli 7 tai yli (Etelä, Länsi, Itä) 8 tai yli (Pohjoinen) 

 

Vähintään 25% runkosarjan pelimäärästä: 

 MYP MSS 

Väh. 25% 4 2 (Länsi, Itä, Pohjoinen) 3 (Etelä) 

 NYP NSS 

Väh. 25% 4 2 (Etelä, Länsi, Itä) 3 (Pohjoinen) 

 

Varmista maakuntasarjojen ja aluesarjojen pelimäärät sarjan vastaavalta. 

 

K: Miten karenssit lasketaan? 

V: Karenssivuorokausien laskenta aloitetaan ottelua seuraavasta päivästä. Esim. pelaaja pelaa sunnuntaina 

kauden ensimmäisen Superpesisottelunsa ja menisi seuraavaksi pelaamaan seuransa suomensarjan 



  
 
joukkueeseen. 5 vuorokauden karenssi tarkoittaa, että hän voi pelata suomensarjassa aikaisintaan 

seuraavana lauantaina. Karenssipäivät ovat ma, ti, ke, to ja pe. 

 

K: Miten karenssit muodostuvat farmisopimuksissa? 

V: Karenssit muodostuvat farmissopimuksissa samoin kuin oman seuran sisällä. 

 

K: Mitä pitää huomioida karenssien osalta loppukaudesta? 

V: Mikäli pelaaja pelaa kauden aikana usealla sarjatasolla, tulee loppukaudesta huomioida kaksi asiaa: 1. 

Ylemmällä sarjatasolla runkosarjassa pelattujen pelien määrä ja 2. alemmalla sarjatasolla runkosarjassa 

pelattujen pelien määrä.  

Esim. Aikuispelaaja on pelannut MSU:ssä 15 peliä, joista viimeisin sunnuntaina 23.8. 

Farmiseurassaan (MYP) pelaaja on pelannut 6 peliä. Ylemmän sarjan(MSU) runkosarjan 

päättymisen jälkeen pelaajalla on edustusoikeus alemmalle sarjatasolle, jos hänellä: 

- On pelejä alemmalla sarjatasolla vähintään 25% alemman sarjatason runkosarjan 

pelimäärästä. MYP:ssä 2020 runkosarjan pelimäärä on 16 eli ko. pelaaja on pelannut 

riittävästi, 6/16 = 37,5%, saadakseen edustuskelpoisuuden alemman sarjatason 

pudotuspeleihin. 

- Ei ole karenssia voimassa. 15/24 = 62,5% MSU runkosarjan pelimäärästä eli karenssi on 

12 vuorokautta. Pelaaja on edustuskelpoinen MYP:ssä la 5.9. 


