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Kilpailumääräykset 2020, muutokset 15.5. ja 1.6.2020 
 

§ 11 Pelaaminen eri sarjatasoilla 

 Lisäys 

Mikäli pelaaja pelattuaan ylemmällä sarjatasolla 50 % tai enemmän ko. runkosarjan 

pelimäärästä siirtyy seurasiirrolla alemmalle sarjatasolle, voi hän pelata alemman sarjan 

runkosarjan loppuun ilman karenssia. Ko. pelaajalla ei ole edustusoikeutta alemman sarjan 

pudotuspeleissä. 

Lisäys 

Miesten Superpesiksen joukkueiden on nimettävä harjoitusringistään 17.6. mennessä 

yhdeksän (9) pelaajaa, joilla ei tule olemaan edustusoikeutta alemmille sarjatasoille ennen 

seuransa miesten superpesisjoukkueen ensimmäistä sarjakauden 2020 ottelua. Yhdeksän 

pelaajan ryhmä täytetään ensisijaisesti seuraa Halli-SM alkulohkoissa 2020 edustaneilla 

pelaajilla. Tarvittaessa ryhmää täydennetään todistetusti superpesisjoukkueen 

harjoitusringissä olevilla pelaajilla. 

Kaksoisedustusoikeussopimuksen alaiset pelaajat voivat aloittaa kauden alemmilla 

sarjatasoilla sopimuksissa nimetyissä joukkueissa. Heitä ei voi nimetä edellä mainittuun 

yhdeksän pelaajan ryhmään. 

Yhdeksän pelaajan nimilista tulee toimittaa PPL:n kilpailupäällikölle viimeistään 17.6. 

§ 11.5 Poikien Superpesis (karenssit PSU A:sta ja B:hen)  

Lisäys 

PSU A:n (ylemmän sarjatason) runkosarjan päättyminen ei aiheuta muutoksia karensseihin § 

11.1 mukaisesti, vaan karenssit jatkuvat PSU B:n runkosarjan päättymiseen asti samalla 

tavalla, kuten ne ovat kauden aikana olleet. PSU B:n lopputurnauksessa sovelletaan § 11.1 

mukaisia karensseja ylemmän sarjatason runkosarjan päättymisen mukaisesti. 

§ 13 Pelinjohtajien koulutusvaatimukset 

 Muutos 

Poikkeuslupa- ja sanktiomaksuja ei laskuteta kaudella 2020, eikä poikkeuslupia tarvitse anoa. 

§ 16 Kasvattajaseuramaksut 2020 

 Muutos 

Kasvattajaseuramaksu maksetaan joka vuosi pelaajasta, joka pelaa Superpesiksessä tai 

miesten Ykköspesiksessä. Kasvattajaseuramaksun maksaminen päättyy sen kalenterivuoden 

alusta, kun naispelaaja täyttää 24 vuotta (1997 ja myöh. syntyneet) tai miespelaaja 25 vuotta 

(1996 ja myöh. syntyneet).  
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Kasvattajaseuramaksuja alennetaan kaikilta osin 25 %. Maksimikorvaus miesten 

Superpesiksessä on 2250 € ja naisten Superpesiksessä sekä miesten Ykköspesiksessä 787,50 

€. 

Täysseurasiirron osalta 1-9 ottelun korvaus maksupäivänä on miesten Superpesiksessä 675 € 

ja naisten Superpesiksessä sekä miesten Ykköspesiksessä 337,50 €. Määräaikaisen siirron 

osalta ottelukohtainen korvaus on miesten Superpesiksessä 75 € ja naisten Superpesiksessä 

sekä miesten Ykköspesiksessä 37,50 €. 

Korvauksien uudet maksupäivät ovat 31.7.2020, 31.8.2020 ja 30.9.2020. 

Kasvattajaseuramaksujen alaisten pelaajien listat tiedotetaan seuroille kesäkuun alussa. 

§ 17.1 Ajankohdat seuraedustuksen muuttamiseen 

 Muutos 

Aikuisten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan 14.8. asti. Nuorten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan 

30.6. asti. HUOM. § 11 tullut lisäys vaikuttaa seurasiirtojen karensseihin. 

§ 18 Maksut  

 Muutos 

Aikuisten ja nuorten sarjojen (B- ja C-nuoret SM) alemman kirjaamismaksun aikaa jatketaan 

7.6.2020 asti.  

§ 22 Kaksoisedustusoikeus 

 Muutos 

Kaksoisedustusoikeussopimukset on tehtävä viimeistään 7.6.2020. 

§ 22.6. Kaksoisedustusoikeus poikien Superpesiksessä  

 Muutos 

Kaksoisedustusoikeussopimuspelaajat voivat siirtyä sarjojen välillä ilman karenssia PSU B:n 

runkosarjan päättymiseen asti (oman joukkueen viimeinen peli). Tämän jälkeen pelaaminen 

alemmalla sarjatasolla on mahdollista § 22.4 mukaisesti.  

Sopimus kaksoisedustusoikeudesta on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 7.6.2020. 

§ 23 Farmisopimus  

 Muutos 

Farmisopimukset on tehtävä viimeistään 7.6.2020. 

§ 29.2 Varapaita 

 Muutos 

Ykköspesiksen osalta varapaitojen käyttäminen ei ole pakollista. 
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§ 36.2 Jaksopelit kaksinkertainen sarja  

 Lisäys 

Miesten ja naisten Superpesiksessä noudatetaan kaudella 2020 tasapisteissä kaksinkertaisen 

sarjan sijoitusmäärittelyä. Keskinäisten ottelujen vertailu jätetään huomioimatta, mikäli 

joukkueet eivät ole kohdanneet runkosarjassa. 

§ 39.1 Sarjamaksut 

 Muutos 

Muutetut sarjamaksut: MSU 3230 €, NSU 2000 €, MYP 250 € ja NYP 287 € 

§ 41 Sarjasta luopuminen tai poissulkeminen 

Muutos 

Sarjasta luopuminen on ollut mahdollista ilman luopumismaksua sekä sarjapaikan 

menettämistä, kun seuran virallinen päätös luopumisesta on toimitettu PPL:n 

kilpailupäällikölle viimeistään sarjakohtaisesti annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika 

on päättynyt. 

 


