
   

Poikien Superpesis 2022 

Lohkojako 

Etelä (10 joukkuetta) 

A-lohko (5 joukkuetta) 

Haminan Palloilijat; Imatran Pallo-Veikot; Kinnarin Pesis 2006, Järvenpää; Kouvolan 

Pallonlyöjät; Puna-Mustat, Helsinki 

B-lohko (5 joukkuetta) 

Hyvinkään Tahko; Jokioisten Koetus juniorit; Kankaanpään Maila; Manse PP, Tampere; 

Ulvilan Pesä-Veikot 

Pohjoinen (11 joukkuetta) 

C-lohko (6 joukkuetta) 

Alajärven Ankkurit; Joensuun Maila; Jyväskylän Kiri & Kirittäret Juniorit; Kiteen Pallo -90; 

Seinäjoen Maila-Jussit; Veteli Pesis 

D-lohko (5 joukkuetta) 

Haapajärven Pesä-Kiilat; Kempeleen Kiri; Napapiirin Pesis-Team, Rovaniemi; Oulun Lippo 

Juniorit; Sotkamon Jymy 

Sarjajärjestelmä 

Runkosarja  

Runkosarja pelataan jaetusti kahdella eri alueella (Etelä/Pohjoinen). Omassa lohkossa (A/B/C/D) pelataan 
kaksinkertainen sarja (8/10 ottelua/joukkue) ja oman alueen (Etelä/Pohjoinen) toisen lohkon joukkueet 
kohdataan kertaalleen (5/6 ottelua/joukkue) – koti- ja vierasottelut on arvottu.  
 
A-lohko: Kaksinkertainen sarja (8 ottelua/joukkue) + ristikkäisottelut B-lohkon kanssa (5 ottelua/joukkue), 

yhteensä 13 ottelua. 

B-lohko: Kaksinkertainen sarja (8 ottelua/joukkue) + ristikkäisottelut A-lohkon kanssa (5 ottelua/joukkue), 

yhteensä 13 ottelua. 

C-lohko: Kaksinkertainen sarja (10 ottelua/joukkue) + ristikkäisottelut D-lohkon kanssa (5 ottelua/joukkue), 

yhteensä 15 ottelua. 

D-lohko: Kaksinkertainen sarja (8 ottelua/joukkue) + ristikkäisottelut C-lohkon kanssa (6 ottelua/joukkue), 

yhteensä 14 ottelua. 

Jokaisella lohkolla on oma sarjataulukko, ja lohkojen voittajat jatkavat suoraan puolivälieriin.  

Karsintaottelut pudotuspeleihin 

Runkosarjan jälkeen lohkoissaan 2. ja 3. sijoittuneet joukkueet pelaavat pudotuspelipaikoista ottelupareina 

A2 vs. B3, B2 vs. A3, C2 vs. D3 ja D2 vs. C3 paras kahdesta -järjestelmällä (toteutustapa vahvistetaan 

myöhemmin). Otteluparien voittajat jatkavat puolivälieriin neljän lohkovoittajan seuraksi. 

 



   
Pudotuspelit 

Joukkueet pelaavat puolivälieräottelut ottelupareina paras kolmesta -järjestelmällä. Kotietu on 
runkosarjassa paremmin sijoittuneilla joukkueilla. Puolivälierien ottelukaavio: 
Etelä1 vs. Pohjoinen4, Pohjoinen1 vs. Etelä4, Etelä2 vs. Pohjoinen3 ja Pohjoinen2 vs. Etelä3. Alueen 
sijoitusten määrittely tehdään kilpailumääräysten § 36.3 mukaisesti. 
 
Puolivälierien voittajat pelaavat ottelupareina välierät paras kolmesta - järjestelmällä. Kotietu on 
runkosarjassa paremmin sijoittuneilla joukkueilla. Välierien ottelukaavio: Etelä1/Pohjoinen4 vs. 
Pohjoinen2/Etelä3 ja Pohjoinen1/Etelä4 vs. Etelä2/Pohjoinen3. 
 
Välierien voittajat pelaavat loppuottelussa ja välierien häviäjät pronssiottelussa. Loppuottelut pelataan 
paras kolmesta -järjestelmällä ja pronssiottelu paras yhdestä -järjestelmällä. Kotietu on runkosarjassa 
paremmin sijoittuneella joukkueella.  
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään 

 


