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Kilpailumääräykset 2021, muutokset 29.4., 10.5. ja 14.5. 
 

§ 11.4 Poikien Superpesiksen ja poikien Ykköspesiksen välinen liikkuminen  

Poistetaan 

Poistetaan karenssit PSU:n ja PYP:n välillä. 

Lisäys 

Mikäli seuralla on joukkue sekä poikien Superpesiksessä että Ykköspesiksessä, tulee poikien 

Superpesisjoukkueesta nimetä 5 pelaajaa, joilla ei ole edustusoikeutta kauden aikana seuran 

poikien Ykköspesisjoukkueeseen. Pelaajien on oltava PSU-ikäisiä pelaajia syntymävuosiltaan 

2002-2004, kuulua tarvittaessa todistetusti PSU:n pelaajarinkiin ja pelaajien tulee olla 

nimettäessä pelikykyisiä. Nimilista tulee lähettää PPL:n kilpailupäällikölle sähköpostitse 

viimeistään 14.5. Nimilistat tulevat nähtäville www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/ 

Kilpailumääräysten poikkeusluvat 2021 -tiedostoon. 

Nimeämättömät PSU:n otteluissa kokoonpanossa olevat pelaajat voivat edustaa PYP:n 

joukkuetta ilman karensseja. 

§ 11.6 Alemman sarjatason joukkueen aloittaminen ennen ylempää sarjatasoa 

 Muutos 

 Superpesisjoukkueet: 

Superpesisjoukkueen tulee nimetä tarvittaessa todennettavissa olevasta harjoitusringistä 

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

ylemmän sarjatason ensimmäistä ottelua.  

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 vapaamuotoisesti sähköpostilla 

helena.koukkari@pesis.fi viimeistään 13.5. 

Ykköspesisjoukkueet: 

Ykköspesisjoukkueen tulee nimetä tarvittaessa todennettavissa olevasta harjoitusringistä 

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

ylemmän sarjatason ensimmäistä ottelua.  

Yhdeksän (9) nimettävän pelaajan määrä laskee seuraavissa tapauksissa: 

- Mikäli samassa seurassa on Superpesisjoukkue tai seuralla on farmisopimus 

Superpesisseuran kanssa, laskee nimettävien pelaajien määrä kuuteen (6). 

o Edellytyksenä on, että farmisopimukseen on nimetty vähintään 3 pelaajaa. 

http://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
mailto:helena.koukkari@pesis.fi


14.5.2021  
- Mikäli joukkueella on viimeistään 13.5. tehtyjä kaksoisedustusoikeussopimuksia 

Superpesikseen, laskee nimettävien pelaajien määrä ko. sopimusten määrällä.  

o Kaksoisedustusoikeussopimusten maksimimäärä on kolme (3) Superpesiksen ja 

Ykköspesiksen välillä/joukkue. Maksimitapauksessa nimettävien pelaajien määrä 

laskee kolmella pelaajalla. 

- Eli esimerkiksi mikäli seuralla on farmisopimus Superpesisseuran kanssa sekä kolme 

kaksoisedustusoikeuspelaajaa, nimeää ykköspesisjoukkue tarvittaessa todennettavissa 

olevasta harjoitusringistä kolme (3) pelaajaa. 

Kaksoisedustusoikeussopimuksen alaiset pelaajat Ykköspesiksestä alemmille tasoille voivat 

aloittaa kauden alemmilla sarjatasoilla sopimuksissa nimetyissä joukkueissa. Heitä ei voi 

nimetä edellä mainittuun pelaajien ryhmään.  

Pelaajien nimilista tulee toimittaa vapaamuotoisesti sähköpostilla helena.koukkari@pesis.fi 

viimeistään 13.5. 

Nimilistat julkaistaan 14.5. www.pesis.fi – kilpailu – säännöt ja määräykset sivulla erillisenä 

tiedostona 

§ 16.2. (Kasvattajaseuramaksut) Korvauksen maksaminen – uudet maksupäivät 

Kasvattajaseuramaksun maksupäiviä ovat 31.7., 31.8. ja 30.9. Seura, jota pelaaja on 

ottelussa edustanut maksaa maksupäivään mennessä kertyneiden ottelukohtaisten 

korvausten muodostaman summan kasvattajaseuralle, aiemmat maksut huomioiden 

maksimikorvausta ylittämättä. 

§ 17.1. Ajankohdat seuraedustuksen muuttamiseen 

 Muutos 

Aikuisten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan 2.8. asti. Nuorten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan 

14.6. asti. 

§ 22.1 (Kaksoisedustusoikeus) Sopimuksen tekeminen  

Muutos 

Sopimus kaksoisedustusoikeudesta on tehtävä ja allekirjoitettava ennen sopimuksessa 

mainittujen joukkueiden sarjakauden alkamista ja se astuu voimaan, kun sopimus on tehty ja 

maksettu heti (=kirjattu) sopimusten verkkopalvelussa. 

§ 23.1 (Farmi) Sopimuksen tekeminen  

Muutos 

Farmisopimus on tehtävä viimeistään 13.5.  

§ 30.3 Valitus ottelun kulusta 

 Lisäys 
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Joukkueen tehdessä valituksen sääntöjen vastaisesta tuomiosta, joukkueen puheoikeuden 
käyttäjä ilmoittaa P-merkinnästä pöytäkirjaan. Ottelua jatketaan tuomariston tuomion 

mukaisesti. 

Joukkueen on vahvistettava valitus loppukiilassa pelituomarille. Muutoin valitus ei jää 

voimaan. 

Valitus miesten ja naisten Superpesiksessä sekä miesten Ykköspesiksessä 

Miesten ja naisten Superpesiksessä sekä miesten Ykköspesiksessä tuomaristo kokoontuu ja 

ratkaisee valituksen alaisen tilanteen välittömästi. Mikäli tuomaristo ei kokoonnu, valitus 

voidaan viedä eteenpäin kilpailumääräysten mukaisesti. 

Muissa sarjoissa kuin miesten ja naisten Superpesiksessä ja miesten Ykköspesiksessä, 
kummankin joukkueen puheoikeuden käyttäjän sekä tuomariston on tehtävä kirjallinen 

raportti valituksen alaisesta tilanteesta yhden tunnin kuluessa kentällä tai pelituomarin 
ilmoittamassa paikassa. Raportit lähetetään välittömästi sähköpostitse sarjaa johtavalle 

elimelle. 

Valitusmaksun suuruudet eri sarjaportaissa ovat seuraavat:  

 

Sarja Valitusmaksu (€) 

NYP ja MSS 170 

NSS ja MMK 85 

NMK, nuorten Super- ja Ykköspesis sekä Aluesarjat 50 

  

Valitusmaksu on suoritettava viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä Pesäpalloliiton 

tilille OKOPANKKI FI67 5780 0720 0320 56, muutoin valitusta ei oteta käsittelyyn. 

Valitusmaksu palautetaan valittajalle, mikäli valitus hyväksytään.         

§ 30.12 Juoksuero 

 Lisäys 

Mikäli valtakunnallisissa nuorten sarjoissa (poikien Super-  

ja Ykköspesis, tyttöjen Superpesis, C-ikäisten SM-sarjat) tai maakuntasarjoissa syntyy 

vähintään 20 juoksun ero tasoittavalla vuorolla tai kahden vuoroparin jälkeen aloittavalla 

vuorolla, päättyy pelattava jakso välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut 

hyväksytään. 

§ 36 pisteet ja järjestys sarjassa 

Lisäys 

Mikäli sarjassa tai lohkossa ei pelata PPL:n päätöksellä kaikkia vahvistetun otteluohjelman ja 

sarjajärjestelmän mukaisia otteluja, järjestys ko. sarjassa tai lohkossa määräytyy seuraavasti: 
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Ensisijaisesti järjestys sarjassa määräytyy kohdan 1 mukaisesti. Mikäli joukkueiden järjestystä 

ei voida määrittää tämän kohdan mukaisesti, siirrytään kohtaan 2. jne. 

1) pisteet/ottelu 

2) voitot/ottelu 

3) 3 pisteen voitot/ottelu 

4) kaikkien otteluiden juoksuero  

5) kaikkien otteluiden jaksoero voitetut - hävityt (ei huomioida supervuoroa tai 

kotiutuslyöntikilpailua) 

6) voitettujen jaksojen määrä (ei huomioida supervuoroa tai kotiutuslyöntikilpailua)  

7) kaikissa otteluissa tehdyt juoksut  

8) keskinäisten otteluiden pisteet  

9) arpa. 

Oikeus osallistua ylempiin pudotuspeleihin sarjasijoituksen perusteella edellyttää, että 

joukkue on pelannut vähintään puolet runkosarjan pelimäärästä. 

Oikeus osallistua C-nuorten valtakunnallisen leirin kilpasarjaan sarjasijoituksen perusteella 

edellyttää, että joukkue on pelannut vähintään puolet karsintasarjan pelimäärästä. 

§ 36.4 Uusintaottelut noususta ja putoamisesta  

Muutos 

Mikäli kysymys on suorasta noususta tai putoamisesta, pelataan uusintaottelu.  

Mikäli kolme tai useampia joukkueita on tasapisteissä, ratkaistaan järjestys kaksinkertaisen 

sarjan mukaan (§ 36.2) tai em. § 36 lisäyksen mukaisesti, mikäli se on otettu PPL:n 

päätöksellä käyttöön. Tämän myötä jäljelle jääneet kaksi joukkuetta pelaavat uusintaottelun. 

§ 38 Henkilökohtaiset tilastot 

Tarkennus 

Henkilökohtaisten tilastojen laskentatapaa ei muuteta, vaikka sarjassa tai lohkossa otetaan 

PPL:n päätöksellä käyttöön em. § 36 lisäys. 

§ 38.3 Kärkilyöntitilasto 

Muutos 

Kunniajuoksusta tulee sen lyöjälle kärkilyönti kolmos-kotipesä-välille. Muut ko. tilanteen 

kärkilyönnit kirjataan onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi sen mukaisesti, kuten ne kentällä 

tapahtuvat.  

 

 

 


