PESÄPALLON PELISÄÄNNÖT 2020

13.7.2020

Pelikaudella 2020 noudatetaan pesäpallon pelisääntöjä seuraavin poikkeuksin ja/tai
lisäyksin. Oikeudet muutoksiin kauden aikana pidätetään mahdollisesti muuttuvien
viranomaisohjeistusten myötä.
JOHDANTO
Tekstissä käytettävät ikäluokat, poikajuniorit:
B-pojat, alle 19-vuotiaat pojat
Pallo
1 §:
Miesten pallolla pelaavat miehet sekä B- ja C-poikajuniorit
Päänsuojus
4 §:
Virallisissa otteluissa, jotka pelataan miesten tai naisten pallolla, on PPL:n hyväksymän
CE-merkityn päänsuojuksen käyttäminen pakollista.
Kenttä
6 §: Miesten kentällä pelaavat miehet sekä B-poikajuniorit.
Kotipesän etukaaren säde on syöttölautasen keskipisteestä mitattuna 270 cm miesten ja
naisten kentissä sekä juniorikentässä.
Syöttötuomarin alue
Syöttötuomarin alue piirretään kotipesän suoja-alueelle. Syöttötuomarin alue on
symmetrisesti tangenttiviivan jatkeen molemmilla puolilla. Alueen leveys on kotipesän
takaosassa (etummaisella kaarella) 3 metriä ja suoja-alueen takaosassa (ulommalla
kaarella) 2 metriä.
Sisävuorossa olevan joukkueen peliä saa hillitysti johtaa kotipesän suoja-alueelta kaksi
nimettyä sisäjoukkueen pelaajaa tai pelinjohtajaa.
Joukkueen jäsenistä kukaan ei saa olla tuomarialueella. Kuitenkin pelinomaisessa
tilanteessa (esim. taktisen väärän haku tai siihen lyöminen, pallon joutuminen alueelle,
harhaheitto, mailan hakeminen) pelaajalla on oikeus pelata myös tuomarialueella.
Syöttötuomarilla on oikeus liikkua pelin edellyttämällä tavalla (esim. lyöntien seuraaminen,
pallon osumakohdan tarkistaminen, kotiutusten seuraaminen). Näissä tilanteissa eiaktiivisten pelaajien tai tuomarin on annettava mahdollisimman paljon tilaa toimia.

Rangaistukset rikkeistä
Sääntö: Kotipesän suoja-alueella voi olla kaksi nimettyä joukkueen jäsentä.
Rangaistus rikkeestä: Julkinen huomautus - tekninen palo.
Sääntö: Joukkueen jäsenistä kukaan ei saa olla tuomarialueella.
Rangaistus rikkeestä / sisäpelaaja: Julkinen huomautus - tekninen palo.
Rangaistus rikkeestä / ulkopelaaja: Julkinen huomautus - varoitus (1 p.)
(korona-ajan erityisjärjestely)
Toiminta kotipesässä
Katso lisäksi havainnollistavat kuvat ja esimerkit kotipesän toiminnasta sekä
sijoittumisista.
Otteluaika
8 § Virallinen pesäpallo-ottelu kestää:
– Miehillä, naisilla, A-, B-, C- ja D-juniorijoukkueilla 4+4+1 vuoroparia.
– E-juniorijoukkueilla kilpasarjassa 3+3+1 vuoroparia.
– E-juniorijoukkueilla pelisarjassa sekä F- ja G-juniorijoukkueilla 2+2+1 vuoroparia.
Katso tarkemmin alueiden kilpailumääräykset (pdf), 22.4.
8 §: Tauot ja aikalisät
Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä kotijoukkue päättää tauon pituudesta 12–20
minuutin välillä. Tv:n päälähetyksissä tauon pituus on 15 minuuttia.
Superpesiksen ja Ykköspesiksen jaksopeleissä joukkueella on käytettävissään yksi (1)
yhden minuutin aikalisä kahden jakson aikana. Supervuoroparissa ja kotiutuskilpailussa
aikalisää ei ole.
Kotiutuskilpailu
Syöttöoikeutta ei tarvitse erikseen hankkia. Palloa ei toimiteta syöttötuomarille, vaan
lukkari pitää sen hallussaan parien välillä. Lukkari odottaa syöttöluvan tuomarilta
sanallisesti ennen seuraavaa paria.
(korona-ajan erityisjärjestely)
Vuoronvaihto
12 §: Sisävuoroon tuleva joukkue ei toimita palloa vuoronvaihdon yhteydessä
syöttötuomarille, vaan pallo jätetään syöttölautasen päälle.
(korona-ajan erityisjärjestely)

Estäminen
22 §: Estäminen on tarkoitukseton tai tarkoituksellinen teko, jolla pelaaja häiritsee
vastapelaajan aktiivista pelitekoa. Sekä sisä- että ulkopelaajan on väistettävä niin, että
vastapelaaja voi suorittaa esteettä aktiivisen peliteon. Ulkopelaajan on väistettävä
sisäpelaajaa, ellei ulkopelaajalla ole pallo hallussaan tai mahdollisuutta saada sitä
haltuunsa sallituin keinoin ennen kyseistä hetkeä. Kuitenkin etenevän kärjen takana
etenevän sisäpelaajan on väistettävä palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa. Estämissääntö
koskee kaikkia ottelutapahtumaan nimettyjä joukkueen jäseniä.
Rangaistukset sisäpelaajan estäessä
1) etenijän palauttaminen
2) etenemisen mitätöinti
3) etenijän polttaminen
4) lyöjän ja etenijän tai etenijöiden polttaminen
5) lyöjän ja etenijän tai etenijöiden polttaminen sekä takaetenijöiden palauttaminen
Rangaistukset ulkopelaajan estäessä
1) etenijän vapaataival
2) kärkietenijän vapaataival
3) kärkietenijän ja lyöjän vapaataival
4) kärkietenijän ja aktiivisten etenijöiden vapaataival
Lisäksi tarkoituksellisesta estämisestä voidaan tuomita myös varoitus, pelirangaistus tai
ottelurangaistus.
Katso lisäksi havainnollistavat esimerkit estämisen eri muodoista.
Lyöntijärjestys (väliinjättö)
27 §: Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä joukkueella on mahdollisuus jättää yksi tai
useampia lyöjiä väliin tyhjään kenttään lyötäessä. Joukkueen puheoikeuden käyttäjän
tulee ilmoittaa asiasta syöttötuomarille ennen kuin lukkarilla on syöttöoikeus seuraavalle
lyöntivuoroiselle lyöjälle.
Jokeripelaajan voi asettaa lyömään väliin jätetyn lyöjän tai lyöjien jälkeen normaalisti.
Syöttölupa väliinjätön yhteydessä
Palloa ei käytetä tuomarilla väliinjätön yhteydessä. Lukkari odottaa syöttöluvan tuomarilta
sanallisesti.
(korona-ajan erityisjärjestely)

Rangaistukset
50 §:
Pelirangaistus tuomitaan yleensä:
pelaajaan tai tuomariin kohdistuvasta tartuntavaaran aiheuttamisesta
Ottelurangaistus tuomitaan yleensä:
pelaajaan tai tuomariin kohdistuvasta tartuntavaaran aiheuttamisesta (törkeä
piittaamattomuus)
Rangaistuksia annettaessa pelituomari on tuomarialueella ja rangaistava henkilö
ykköspesän suoja-alueella, naisten ja miesten viivojen välissä.
(korona-ajan erityisjärjestely)

