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VOIMAANTULO

Nämä kilpailumääräykset astuvat voimaan, kun ne ovat asetettu nähtäväksi liiton viralliselle
kotisivulle www.pesis.fi/baseball. Päivitetyt kohdat ja uudet säännöt merkattu tekstiin
keltaisella. Päivitetyt säännöt on hyväksynyt baseballin lajihallitus ja sääntöjen
päivittymisestä on tiedotettu pesäpalloliiton toiminnanjohtajaa.

1 SBSL kilpailumääräysten asema
1.1 Soveltamisala
Nämä säännöt koskevat Suomen Baseball- ja Softball -liiton (SBSL, tai “liitto”) alaista
baseballin ja softballin kilpailutoimintaa ja soveltuvin osin myös muita SBSL:n alaisia
tapahtumia.

1.2 Kilpailumääräysten noudattaminen
Osallistumalla kilpailutoimintaan seurat, joukkueet, pelaajat ja toimitsijat sitoutuvat
noudattamaan näitä sääntöjä. Seurojen on huolehdittava siitä, että joukkueet ja pelaajat
tuntevat heitä koskevat kohdat kilpailusäännöistä. Tämä vahvistetaan joukkueen sarjaan
ilmoittautumisen ja pelaajan pelaajaluetteloon liittämisen yhteydessä.
Niistä kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä, päättää
SBSL:n lajihallitus tapauskohtaisesti.

1.3 Kilpailumääräysten muuttaminen
SBSL:n lajihallituksella on oikeus tehdä muutoksia, tarkennuksia ja lisäyksiä
kilpailumääräyksiin, myös sarjakauden aikana.
Sarjajärjestelmää koskevat muutokset on tehtävä §9.3 mukaisesti.
SBSL:n johtoryhmä tiedottaa kilpailumääräysten muutoksista Pesäpalloliiton (PPL)
toiminnanjohtajalle. PPL:n liittojohtokunta voi milloin tahansa muuttaa
kilpailumääräyksiä.

2 Määritelmät
SBSL - Suomen Baseball- ja Softball-liitto, joka toimii lajijaostona Pesäpalloliitossa (PPL).
Missä SBSL sanotaan päättävän, vahvistavan jne, tarkoitetaan SBSL:n lajihallituksen, tai
tämän valtuuttaman tahon, päättävän, vahvistavan jne ko. asian.
PPL Pesäpalloliitto
SBSL kilpailumääräykset: Nämä säännöt.
Official baseball rules (OBR) Baseballin viralliset pelisäännöt, maailman baseball-liiton
(WBSC) extra-vuorosäännön mukaan.
Seura PPL:n jäsenseura

Sarjapaikka on PPL:n jäsenseuran oikeus pelata SBSL alaista sarjaa tietyllä sarjatasolla,
mahdollisesti ikäryhmittäin/alueittain
Sarjajärjestelmä Sarjoja ja sarjapaikkojen määräytymistä koskevat määräykset (§ 9)
Joukkue edustaa jotakin PPL jäsenseuraa ja pelaa tämän hallussa olevalla sarjapaikalla
SBSL alaista sarjaa
Pelaajaluettelo Joukkuekohtainen luettelo pelaajista, jotka voivat joukkueessa pelata
Pelaajalisenssi Pelaajakohtainen PPL:n kilpailulupa osallistua SBSL alaiseen
kilpatoimintaan, tai vaihtoehtoisesti harrastesarjoihin
Pelaajan kotiseura PPL:n jäsenseura, johon pelaaja kuuluu
Pelaajasiirto Pelaajan vaihtaa joukkuetta pelaajaluetteloissa
Seurasiirto Pelaajan kotiseuran muutos.
Sarjavastaava koordinoi sarjan käytännön toimintaa
Ottelutapahtuma/turnaus Ottelun pelaamiseksi järjestetty tapahtuma. Ottelutapahtumaa
koskevat ohjeet ja määräykset koskevat koko tapahtumaa, joka muodostuu joukkueiden
saapumisesta ja alkuvalmisteluista (§11.8.3), varsinaisesta ottelusta, ottelun jälkeisistä
virallisista tapahtumista (§11.8.4) sekä joukkueiden poistumisesta
Ottelutoimitsija, virallinen: Ottelun tuomarit ja ottelukirjanpitäjät
Kurinpitojärjestelmä Järjestelmä, jonka mukaisesti käsitellään SBSL alaista
kilpailutoimintaa koskevat rikkomukset
Kurinpitomenettely SBSL:n menettely yksittäisen vakavan rikkomuksen tai toistuvien
rikkomusten käsittelemiseksi

3 Eettiset periaatteet
3.1 Urheilullisuus ja reilu peli
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. Lähtökohta on, että urheilijat,
joukkueet, seurat ja toimitsijat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen
suoritukseen.

3.2 Ottelun lopputuloksen tai pelitapahtuman
manipulointi

Taho, joka osallistuu kilpailutapahtuman tulosten sopimiseen, asetetaan pääsääntöisesti
vähintään kahdeksi kaudeksi kilpailu- ja toimitsijakieltoon.

3.3 Doping
Doping on ehdottomasti kielletty Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) sääntöjen
mukaisesti. Suomen antidopingsäännöstöön sitoutuminen on edellytys SBSL:n
kilpailutoimintaan osallistumiselle.
Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee SUEK:n nimeämä elin Suomen antidopingsäännöstön
mukaisesti. Dopingrikkomuksiin liittyvä kurinpitovalta on kaikkien sarjojen osalta PPL:n
liittojohtokunnalla.
Ohjeistus: Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät SUEK:n
luettelosta Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU). Mikäli urheilija tarvitsee
sairautensa hoitoon KAMU:ssa mainittua hoitomuotoa, hän voi hakea tähän erivapautta
SUEK:lta. Lisätietoja: www.suek.fi.

3.4 Vedonlyönti
SBSL:n toimintaan liittyvä henkilö - urheilija, valmentaja, SBSL:n toimitsija, seuran toimitsija,
yms. - ei saa lyödä itse eikä edustajansa kautta vetoa SBSL:n järjestämän
kilpailutapahtuman tuloksesta tai osatuloksesta (esim. ensimmäisen juoksun kotiuttajasta).
Vedonlyönnistä seuraa pääsääntöisesti vähintään yhden kauden kilpailu- ja toimitsijakielto.
Lisäksi vedonlyöjä on velvollinen suorittamaan SBSL:lle korvauksen, jonka suuruus
määräytyy vedonlyönnin laajuuden mukaan.
Virallinen tulkinta: Korvauksen suuruus on vähintään voiton suuruus ottaen huomioon
SBSL:n maineelle aiheutettu vahinko.

3.5 Vedonlyöntiyhtiö sponsorina
Seurat saavat harjoittaa sponsoriyhteistyötä (esim. yhteistyösopimus) ja markkinointia
Suomessa vedonlyöntiyhtiöiden osalta ainoastaan Veikkaus Oy:n kanssa.

3.6 Päihteet
Peliasuiset pelaajat ja valmentajat eivät saa tupakoida, käyttää nuuskaa tai esiintyä
alkoholijuomien tai muiden sellaisten aineiden vaikutuksen alaisina eivätkä pitää näitä
aineita esillä tai taskussa kilpailutapahtuman aikana. Tämän säännön rikkomisesta seuraa
välitön poistaminen ottelusta.

Virallinen tulkinta: Mikäli urheilija tai valmentaja tupakoi peliasuisena ottelun jälkeen, hänelle
merkitään ottelusta poistaminen. Siviiliasuun vaihtamisen jälkeen tupakointi on SBSL:n
puolesta sallittua.

4 Yleisiä määräyksiä
4.1 Talous
4.1.1 Yleinen maksuvelvollisuus
Sarjaan hyväksyminen ja sarjassa pelaaminen edellyttää, että kaikki näissä määräyksissä ja
sen liitteissä mainitut maksuvelvoitteet on hoidettu määräajassa. Osallistumismaksu voi
vaihdella sarjatason ja –lohkon mukaan. Sarjaan osallistuvan joukkueen seuran tulee olla
PPL:n jäsenseura kilpailullisissa sarjoissa (sarjat, joissa tarvitaan kilpalisenssi, muut kuin
harrastesarjat).
Seuralle on annettava mahdollisuus korjata kohtuullisessa ajassa joukkueeseen
kohdistuvien maksujen laiminlyöminen. Mikäli korjausta ei tapahdu, joukkue suljetaan
sarjasta. Sarjasta sulkemisesta ja mahdollisista muista seuraamuksista päättää PPL
kilpailutoiminnan ohjausryhmä.
Mikäli joukkueesta, jolla on maksuja hoitamatta, siirtyy ennen seuraavan kilpailukauden
päättymistä vähintään seitsemän pelaajaluettelossa ollutta pelaajaa johonkin toiseen
joukkueeseen (uuteen tai jo olemassa olevaan), on vastaanottavan seuran pääsääntöisesti
huolehdittava vanhan joukkueen baseball-toimintaan liittyvistä taloudellisista velvoitteista.
Mikäli tällaisia vastaanottavia seuroja on useita, jakaa SBSL:n johtoryhmä vastuut kyseisten
seurojen kesken

4.1.2 Maksut sarjasta suljetun joukkueen kohdalla
Jos joukkue suljetaan sarjasta, jo maksettua sarjamaksua ei palauteta ja seura on myös
velvollinen suorittamaan luovutushetkellä erääntyneet SBSL saatavat. Lisäksi seura on
velvollinen suorittamaan oheisen taulukon mukaiset luopumismaksut.
Ennen 1.5.

1.5. alkaen,
runkosarjan ajan

Pudotuspelien
alettua

SM/aikuiset

0 EUR

150 EUR

300 EUR

Suomisarja/aikuiset

0 EUR

0 EUR

0 EUR

4.1.3 Konkurssitapaukset
Seuran konkurssi tai muu purkautuminen kesken kilpailukauden ei johda seuran joukkueiden
sarjasta sulkemisiin, mikäli konkurssipesä tai muu vastaava taho hoitaa seuran

urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. Ne seuran joukkueet, joiden taloudellisia
vastuita ei hoideta, suljetaan SBSL alaisista sarjoista.
Uusi seura voi SBSL:n lajihallituksen päätöksellä jatkaa entisen seuran sarjapaikalla, jos se
hoitaa entisen seuran urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

4.2 Vakuutus
SBSL:llä on OP:n (PPL) Tuplaturva -järjestäjävastuuvakuutus, joka korvaa ulkopuolisille
aiheutettuja vahinkoja kilpailutapahtumissa ja jäsenseurojen harjoituksissa vakuutusehtojen
mukaisesti.
Pelaajakohtaisista vakuutuksista on luvussa § 7.

4.3 Media
Ottelutapahtuman järjestävällä taholla on oikeus kuvata, äänittää ja lähettää tapahtumasta
verkko-, TV- tai radiolähetyksiä, tai sopia lähetyksestä ulkopuolisen tahon kanssa.

5 Kurinpitojärjestelmä
5.1 Soveltamisala
SBSL:n kurinpitomääräysten alaisia ovat SBSL:n alaista kilpailutoimintaa harjoittavat PPL:n
jäsenseurat niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta ja SBSL:n alaista kilpailutoimintaa
harjoittavat osakeyhtiöt (yhteisesti "seura" tai "seurat") sekä näiden hallitusten ja
johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt. Kurinpitomääräysten
alaisia ovat niin ikään ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan
näitä määräyksiä tai lunastaneet PPL:n myöntämän baseballin tai softballin lisenssin sekä
ne henkilöt, jotka on merkitty SBSL alaisen sarjan joukkueen pelaajaluetteloon tai
ottelupöytäkirjaan (kuten päävalmentajat), tai jotka toimivat joukkueen toimihenkilöinä (kuten
apuvalmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat) tai ottelun toimitsijoina (kuten tuomarit tai
ottelukirjanpitäjät).

5.2 Kurinpitoelimet
SBSL:n alaisen kilpailutoiminnan kurinpitoelimiä ovat, korkeammalta tasolta alkaen:
1. PPL:n liittojohtokunta;
2. Kilpailutoiminnan ohjausryhmä (Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja, Pesäpalloliiton
urheiluyksikön johtaja ja Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö ja SBSL:n lajihallituksen
puheenjohtaja);
3. Kurinpitopäällikkö;

4. Sarjavastaava;
5. SBSL tuomarivastaava.
SBSL:n ylintä kurinpitovaltaa käyttää PPL:n liittojohtokunta, jolla on aina oikeus ottaa
käsiteltäväkseen alempien kurinpitoelinten toimivaltaan kuuluvat kurinpitoasiat.
Kurinpitotaulukossa (5.3.2 §) on määritelty ne rangaistukset, jotka kullakin kurinpitoelimellä
on oikeus määrätä. Mikäli kuitenkin on asian luonteen perusteella ilmeistä, että
kurinpitopäälliköllä ei ole toimivaltaa käsitellä kyseistä asiaa, voi ylempi kurinpitoelin ottaa
asian suoraan käsiteltäväkseen. Mikäli kurinpitoelin havaitsee, ettei se ole toimivaltainen
asian käsittelyyn, tulee sen viipymättä siirtää asian käsittely ylemmälle kurinpitoelimelle.
Kurinpitoelimet noudattavat kurinpitomenettelyssä näitä kurinpitomääräyksiä ja
kurinpitoelinten päätökset tulee perustua kurinpitomääräysten mukaisiin rangaistuksiin.
Lisäksi kurinpitoelimet ovat velvollisia noudattamaan päätöksissään myös muita SBSL:n
baseball- ja softballtoimintaa koskevia määräyksiä ja velvoitteita.
Kurinpitoelimellä on oikeus muuttaa ottelussa tuomittuja rangaistuksia, kuten esimerkiksi
poistaa ottelussa määrätty peli- ja toimitsijakielto tai määrätä peli- ja toimitsijakielto ottelusta
ulosajetulle henkilölle.
Kurinpitoelin voi määrätä seuralle sakkorangaistuksen, mikäli teon vakavuuden voidaan
katsoa sitä edellyttävän.

5.3 Kurinpitorangaistukset
5.3.1 Kurinpitorangaistusten kohdentaminen
Kurinpitorangaistus voidaan määrätä 5.1 § mukaiseen soveltamisalaan kuuluvalle
luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka
●
●
●
●

Rikkoo SBSL:n vahvistamia toimintasääntöjä tai kilpailumääräyksiä tai toimii niiden
vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä;
Rikkoo sarjaa järjestävän elimen vahvistamia sarjatoimintaa koskevia määräyksiä tai
sarjaan osallistuvien seurojen sopimuksia;
Muulla tavalla toimii epäurheilijamaisesti; tai
Syyllistyy lajin etua vahingoittavaan toimintaan.

Kilpailumääräysten perusteella PPL/SBSL voi antaa täsmentäviä ja selittäviä päätöksiä ja
määräyksiä, jotka eivät saa olla ristiriidassa olemassa olevien kilpailumääräysten kanssa.
Nämä voidaan ottaa huomioon kurinpitopäätöksissä sen jälkeen, kun ne on julkaistu ja
tiedotettu seuroille.

5.3.1.B Yleisen kurinpitoseuraamuksen kohdentaminen päävalmentajalle
Mikäli kurinpitoseuraamuksen arvoinen rikkomus on tapahtunut eikä teon tekijää kyetä
yksilöimään, määrätään kurinpitoseuraamus ottelukohtaiselle päävalmentajalle ja/tai
seuralle. Muun ottelupöytäkirjaan merkityn henkilön kuin pelaajan tai päävalmentajan
tekemän kurinpitoseuraamuksen arvoisen rikkomuksen puolesta voidaan rangaista myös
päävalmentajaa.

5.3.2 Kurinpitotaulukko
Kurinpitorangaistukset on yksilöity alla olevassa kurinpitotaulukossa. Muita rangaistuksia
kuin tässä taulukossa lueteltuja ei voida määrätä. Rangaistus voi koostua yhdestä tai
useammasta taulukon rangaistuksesta.
Poikkeukset:
Säännön 6.6.2 § (pelaajaluetteloon kuulumaton pelaaja) mukaisen tuomion luovutuksesta
tekee sarjavastaava.
Säännön 11.13§ otteluluovutusten johdosta tapahtuvasta sarjasta sulkemisesta päättää
sarjavastaava ja SBSL lajihallitus.
Rangaistukset seuralle

PPL
liittojohtok
unta

Kilpailut
oiminna
n
ohjausry
hmä

Kurinpito
päällikkö

Sarjavast
aava

Huomautus

x

x

x

x

Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus

x

x

x

Uusintaottelun määrääminen

x

x

Kotikenttäoikeuden menettäminen

x

x

Ottelun pelaaminen ilman katsojia, määräajaksi

x

x

Pistevähennys

x

x

Sarjapaikan myöntäminen ehdollisena

x

x

Sarjasta sulkeminen tai sarjapaikan menetys siten,
että seuralle osoitetaan sarjapaikka yhtä tai kahta
sarjatasoa alempaa

x

x

Erottaminen PPL:stä vähintään 3 vuodeksi tai
ainaiseksi

x

x

Seuraamusmaksu, 300 EUR

x

x

Sakko, enintään 600 EUR

x

x

Sakko, enintään 3 350 EUR

x

Tuoma
rivasta
ava

Rangaistukset henkilölle
Huomautus

x

x

x

x

Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus

x

x

x

x

Peli- ja toimitsijakielto, enintään 1+1 ottelu

x

x

x

x

Peli- ja toimitsijakielto, enintään 5 ottelua

x

x

x

Peli- ja toimitsijakielto, enintään kolmeksi vuodeksi
tai ainaiseksi

x

x

Huomautus

x

x

x

Yksityisluontoinen tai julkinen varoitus

x

x

x

Toimitsijamaksun pidättäminen ottelusta, jossa rike
tapahtunut

x

x

x

Peli- ja toimitsijakielto, enintään 1kk

x

x

x

Peli- ja toimitsijakielto, enintään kolmeksi vuodeksi
tai ainaiseksi

x

x

Rangaistukset tuomarille tai ottelukirjanpitäjälle

5.3.3 Varoituspisteet
Ulosajot ja peli- ja toimitsijakiellot kerryttävät henkilökohtaisia varoituspisteitä. Korkea
varoituspisteiden määrä johtaa lisärangaistuksiin.
Varoituspisteitä kertyy seuraavasti:
●
●

●

Ulosajo, josta ei määrätä lisärangaistuksia: 1 piste
Ulosajo, jota seuraa tuomarin määräämä ja sarjavastaavan vahvistama yhden ottelun
peli- ja toimitsijakielto, tai kurinpitomenettelyn määräämä vähintään yhden ottelun
peli- ja toimitsijakielto: 2 pistettä
Yleisen rangaistuksen kohdentaminen päävalmentajalle (5.3.1.B §) ei kerrytä hänen
henkilökohtaisia varoituspisteitään. Päävalmentajalle henkilökohtaisesti kohdennetut
rangaistukset luonnollisesti kerryttävän hänen varoituspisteitään.

Kun henkilön varoituspisteet saavuttavat 3 tai 5 pistettä, hänelle määrätään yhden ottelun
peli- ja toimitsijakielto, muiden määrättyjen rangaistusten lisäksi. Kuuden pisteen kerryttyä
kurinpitoelin ottaa henkilön kurinpitomenettelyyn.

Runkosarjan päätyttyä varoituspisteistä vähennetään yksi ja kauden päätyttyä neljä,
kuitenkin niin, että varoituspisteet eivät mene negatiivisiksi.
Varoituspistetili on henkilökohtainen, johon eri sarjoissa kertyneet pisteet summataan
yhteen. SBSL varoituspisteet syötettään PPL:n rangaistuspisteiden järjestelmään.

5.3.4 Väliaikainen peli- ja toimitsijakielto
Kurinpitomenettelyn aikana
Kurinpitomenettelyn kohteena oleva henkilö on automaattisesti väliaikaisessa peli- ja
toimitsijakiellossa silloin, kun hänen kurinpitoasiansa käsittely on kesken, ellei
kurinpitorangaistuksesta päättävä kurinpitoelin toisin määrää.
Viranomais- tai tuomioistuinmenettelyn aikana
Mikäli henkilön, johon 5.1 §:n mukaan sovelletaan kurinpitomääräyksiä, epäillään
syyllistyneen vakavaan rikokseen viranomaisten toimesta, voidaan hänet asettaa
väliaikaiseen peli- ja toimitsijakieltoon, kunnes asia on viranomaismenettelyssä tai
tuomioistuinmenettelyssä lopullisesti ratkaistu. Ennen tällaisen väliaikaisen peli- ja
toimitsijakiellon määräämistä asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

5.3.5 Peli- ja toimitsijakielto
Peli- ja toimitsijakiellon kesto määrätään otteluina sen sarjan mukaan, jossa sarjassa kielto
on saatu, ja se kärsitään samassa sarjassa. Tuomarien ja ottelukirjanpitäjien kohdalla peli- ja
toimitsijakiellon kesto määrätään kalenteriaikana.
Peli- ja toimitsijakielto on voimassa kaikissa sarjoissa, maajoukkueessa ja seurojen
kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Peli- ja toimitsijakielto on kärsittävä kokonaan.
Mikäli henkilö pelaa tai on toimitsijana muussakin sarjassa kuin jossa rangaistus on saatu, ja
peli- ja toimitsijakiellon ottelumäärä täyttyy aikaisemmin muun sarjan osalta, on pelaaja
vapaa edustamaan ko. joukkuetta ko. muussa sarjassa
Esimerkki 1. Pelaaja saa yhden ottelun pelikiellon sunnuntaina Suomisarjassa:
tiistaina pelattavassa SM-sarjan ottelussa hän on pelikiellossa ja lauantaina
pelattavassa Suomisarjan ottelussa hän kärsii pelikieltonsa.
Esimerkki 2. Pelaaja saa yhden ottelun pelikiellon sunnuntaina Suomisarjassa:
tiistaina pelattavassa SM-sarjan ottelussa hän on pelikiellossa, mutta torstaina
pelattavassa SM-sarjan ottelussa hän voi jo pelata, vaikka kärsii pelikieltonsa
vasta seuraavassa Suomisarjan pelissä, joka pelataan lauantaina.
Mikäli peli- ja toimitsijakielto tai osa siitä jää kärsimättä kauden loppumisen vuoksi, siirtyy
sen kärsimättä jäänyt osa seuraavalle kaudelle siihen sarjaan, johon joukkue, jonka riveissä
rike tapahtui, seuraavalla kaudella osallistuu. Erityisesti, henkilöä ei voida liittää minkään

SBSL alaisen joukkueen pelaajaluetteloon ennen kuin hänen peli- ja toimitsijakieltonsa on
kärsitty (§ 7.4E). Peli- ja toimitsijakielto katsotaan kärsityksi, kun joukkue on pelannut
kyseisen määrän otteluita, minkä jälkeen henkilö voidaan nimetä kyseisen, tai muun
joukkueen pelaajaluetteloon. Mikäli joukkue ei osallistu mihinkään SBSL alaiseen sarjaan,
katsotaan pelikielto kärsityksi, kun jokin joukkue on pelannut kyseisen määrän otteluita
sarjassa, jossa rike tapahtui.
Peli- ja toimitsijakiellossa olevaa pelaajaa käyttänyttä joukkuetta rangaistaan kuten
pelaajaluetteloon kuulumatonta pelaajaa käyttänyttä joukkuetta (§ 6.2.2).
Peli- ja toimitsijakielto koskee myös toimimista valmentajana tai muussa roolissa
ottelutapahtumissa. Peli- ja toimitsijakiellon aikana henkilöllä ei ole oikeutta olla ottelun
aikana pelialueella, vaihtopenkillä tai syöttökarsinassa, eikä niiden välittömässä
läheisyydessä. Hän voi seurata ottelua yleisön joukossa, mutta yhteydenpito kentälle
huutelemalla tai teknisten apuvälineiden avulla on kielletty. Myös muunlainen yhteydenpito
suoraan tai välillisesti pelialueelle, ottelutoimitsijoihin ja/tai joukkueen jäseniin on
ottelutapahtuman aikana kielletty.

5.4. Rikkomusten laatu
I YLEISMÄÄRÄYKSET (§ 1-4)
Rangaista voidaan muun ohella
A. henkilöä tai seuraa, joka keinotekoisesti manipuloi peliolosuhteita tai -välineitä
Baseballin tai Softballin pelisääntöjen vastaisesti (§ 3.2)
B. joukkueen pelaajia, joukkueen jäseniä ja seurajohtoa, sekä heidän edustajiaan,
samoin näillä sarjatasoilla toimivia, jotka lyövät vetoa omista otteluista. (§ 3.2)
C. henkilöä tai seuraa epäurheilijamaisesta toiminnasta, jolla haetaan kilpailuetua
muihin samalla toimialalla toimiviin seuroihin/joukkueisiin sopimalla ottelun
lopputuloksesta tai pelitapahtumista. (§ 3.2)
D. seuraa, joka harjoittaa sponsoriyhteistyötä ja markkinointia muun kuin sellaisen
vedonlyönti- tai rahapeliyhteisön kanssa, jolla on voimassa oleva rahapelilupa
Suomessa (§ 3.5)
E. henkilöä, joka syyllistyy dopingrikkomukseen (§ 3.3). Dopingrikkomuksia ovat
Suomen antidopingsäännöstön mukaan:
a. kielletty aine tai näyttö
b. kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
d. Kieltäytyminen dopingtestistä
e. Dopingvalvonnan välttely ja siihen liittyvän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
f. Dopingvalvonnan tai -testin manipulointi ja sen yritys
g. Dopingaineiden hallussapito - Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
h. Dopingin edistäminen
F. pelaajia, valmentajia ja muita joukkueen jäseniä ja toimitsijoita, jotka käyttävät
ottelutapahtumassa nuuskaa, tupakkaa, alkoholia ja huumeita tai esiintyy niiden

vaikutuksen alaisena ottelutapahtuman yhteydessä pelikentällä ja sen välittömässä
läheisyydessä (§ 3.6)
G. seuraa, sarjapaikan menettämisellä, rajoittamalla seurasiirtojen kirjaamista ja/tai
pelaajaluetteloon nimeämistä, ja/tai voidaan määrätä pistevähennys tai tuomita ottelu
tai ottelusarja hävinneeksi, mikäli seuralla on maksamattomia maksuja PPL:lle tai
muita kilpailutoimintaan liittyviä maksuja, kuten tuomarimaksuja (§ 4.1).
II EDUSTUSKELPOISUUS JA SEURA- JA PELAAJASIIRROT (§ 6-7)
Rangaista voidaan muun ohella
H. seuraa, joka ei ole lunastanut pelaajalle lisenssiä ennen pelaajan ensimmäistä
virallista ottelua. (§ 7.1)
I. seuraa, joka peluuttaa virallisessa ottelussa pelaajaluetteloon kuulumatonta pelaajaa
(§ 6.2.2).
J. seuraa, joka ottaa pelaajan seuraansa ilman vaadittavaa seurasiirtoa (§ 7.3)
K. seuraa, joka nimeää pelaajan pelaajaluetteloon ilman nimeämisen edellytysten
täyttymistä (§ 7.4)
III VIRALLISET OTTELUTOIMITSIJAT (§ 8)
Rangaista voidaan muun ohella
L. seuraa, joka ei ilmoita säädettyä määrää ottelukirjanpitäjiä ja/tai tuomareita kirjuri- ja
tuomarivastaavan käyttöön (§ 8.1.1, §8.2.1)
M. henkilöä, joka ei suorita vuoroaan ja tehtäväänsä ottelukirjanpitäjänä tai tuomarina (§
8.1, § 8.3)
IV SARJAMÄÄRÄYKSET (§ 9-12)
Rangaista voidaan muun ohella
N.
O.
P.
Q.

seuraa, joka luopuu sarjasta sääntöjenvastaisesti (§ 9.5.2)
seuraa, joka tekee luvattoman ottelusiirron (§ 11.7.2)
seuraa, joka peruuttaa ottelun ilman hyväksyttävää syytä (§ 11.7.3)
seuraa, joka ei noudata SBSL ottelutapahtumien järjestämistä koskevaa ohjeistusta
(§ 11.8)
R. seuraa, jonka joukkue jättää ottelun pelaamatta (§ 11.13)

5.5 Kurinpitomenettely
Kurinpitomenettely tarkoittaa prosessia jonkin kurinpitoasian käsittelemiseksi.

5.5.1 Kurinpitomenettelyn käynnistäminen
Kurinpitomenettely käynnistyy, kun kurinpitoelin on sen itsenäisesti käynnistänyt tai
vastaanottanut tutkintapyynnön sarjavastaavalta, tuomarivastaavalta tai seuralta.
Kurinpitomenettelyn katsotaan käynnistyneen silloin, kun kurinpitoelin on lähettänyt asiaa
koskevan selvityspyynnön kurinpitomenettelyn kohteena olevalle asianosaiselle.
Mikäli jompikumpi tutkintapyynnön kohteena olevan ottelun osapuoli pelaa virallisen
sarjaottelun seuraavana päivänä, on tutkintapyyntö tehtävä viimeistään viisi (5) tuntia ennen
edellä mainitun virallisen sarjaottelun ilmoitettua alkamisaikaa.
Sarjatoiminnan ulkopuolisten SBSL järjestämiin ottelutapahtumiin liittyvät peli- ja
toimitsijakiellot käsittelee SBSL johtoryhmän puheenjohtaja.

5.5.2 Kurinpitoelin käynnistää kurinpitomenettelyn
Kurinpitoelin voi harkintansa mukaan milloin tahansa ottelun jälkeen käynnistää
kurinpitomenettelyn ja tutkia minkä tahansa asian ja määrätä kurinpitorangaistuksia mistä
tahansa rangaistavasta menettelystä, joka on tapahtunut pelikentällä tai sen ulkopuolella
ennen ottelua, sen aikana tai sen jälkeen riippumatta siitä, onko tuomari rangaissut tästä
menettelystä.

5.5.3 Sarjavastaava käynnistää kurinpitomenettelyn
Henkilön saadessa ulosajon ottelusta, on päätuomarin lähetettävä kirjallinen raportti
ulosajoon johtaneista tapahtumista sarjavastaavalle PPL:n järjestelmän kautta. Tällöin
sarjavastaava voi harkintansa mukaan:
1. Pitää voimassa tuomarin mahdollisesti määräämän yhden ottelun peli- ja
toimitsijakiellon; tai
2. Poistaa tuomarin määräämän yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon; tai
3. Käynnistää kurinpitomenettelyn, mikäli katsoo, että asiassa on aihetta harkita
lisärangaistuksen määräämistä.
Sarjavastaava käynnistää kurinpitomenettelyn (yllä kohta 3) toimittamalla tutkintapyynnön
kurinpitopäällikölle tai tarvittaessa korkeammalle kurinpitoelimelle. Kurinpitomenettelyn
käynnistyttyä PPL laskuttaa ko. seuralta sadanviidenkymmenen (150) euron suuruisen
käsittelymaksun. Maksu palautetaan, mikäli kurinpitoelin ei määrää tutkinnan johdosta
rangaistusta.
Kun sarjavastaava ei käynnistä kurinpitomenettelyä (yllä kohta 1 tai 2), hänellä ei ole
velvollisuutta kuulla asianosaisia. Tällöinkin asianosaiset voivat kuitenkin halutessaan tehdä
tutkintapyynnön kurinpitoelimelle säännön 5.5.5§ mukaisesti.

5.5.4 Tuomarivastaava käynnistää kurinpitomenettelyn
Kun tuomarivastaava saa tietoonsa tuomareita tai ottelukirjanpitäjää koskevan epäkohdan,
hän voi itsenäisesti käynnistää asian tutkinnan. Tutkinnan johdosta tuomarivastaava voi:
1. Antaa lisäohjeistusta; tai
2. Määrätä kurinpitotaulukon 5.3.2§ valtuuksiensa mukaisen rangaistuksen. Ennen
rangaistuksen määräämistä tuomarivastaavan on kuultava asianosaista 5.5.7§
mukaisesti; tai
3. Tehdä ylemmälle kurinpitoelimelle tutkintapyynnön.
Kurinpitomenettely käynnistyy (kohta 3), kun tuomarivastaava on toimittanut ottelun
tuomariston kirjallisen otteluraportin ja/tai muut selvitykset Kilpailutoiminnan ohjausryhmälle
(kilpailupäällikölle) tutkintapyynnön kanssa. Pelkkä raportti ei käynnistä automaattisesti
kurinpitomenettelyä.
Otteluraportit ja selvitykset on toimitettava asiaa käsittelevälle kurinpitoelimelle ja muille
edellä mainituille tahoille viimeistään pelipäivää seuraavaa seuraavan päivän (2 päivää) klo
18.00 mennessä.

5.5.5 Seura tekee tutkintapyynnön
Kurinpitoelimen on toimivaltansa puitteissa tutkittava otteluun liittyvä tapahtuma tai asia
ottelun osapuolena olleen seuran pyynnöstä, ellei pyyntö ole selvästi perusteeton.
Tutkintapyynnössä on esitettävä perusteet, joilla seura katsoo asian edellyttävän
kurinpitomenettelyn käynnistämistä. Seuran on lisäksi esitettävä tutkintapyynnön jättämisen
määräajan päättymiseen mennessä selvitys, joka osoittaa, että seura on suorittanut PPL:lle
sadanviidenkymmenen (150) euron suuruisen käsittelymaksun. Valitusmaksu on suoritettava
Pesäpalloliiton tilille OKOPANKKI FI67 5780 0720 0320 56. Mikäli selvitystä käsittelymaksun
suorittamisesta ei ole esitetty määräajan päättymiseen mennessä, asia jätetään tutkimatta.
Tutkintapyyntö on tehtävä kirjallisesti viimeistään ottelua seuraavana päivänä klo 12.00
mennessä sarjavastaavalle, joka ratkaisee asian tai vie sen kilpailutoiminnan ohjausryhmälle
(kilpailupäällikölle).
Mikäli kurinpitoelin määrää, lieventää tai poistaa tutkintapyynnön johdosta rangaistuksia,
käsittelymaksu palautetaan tutkintaa pyytäneelle seuralle

5.5.6 Kurinpitomenettelyä ei käynnistetä
Kurinpitoelimellä ei ole velvollisuutta käsitellä tutkintapyyntöä, joka koskee ottelussa
tuomittua ulosajoa lievemmän rangaistuksen antamista, poistamista tai tapahtumaa, joka
koskee ottelussa tuomitsematta jätettyä ulosajoa lievempää rangaistusta.

5.5.7 Kuulemismenettely
Ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä kurinpitoelimen on varattava kurinpitomenettelyn
kohteena olevalle asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi kirjallisesti tai suullisesti.
Asianosaisella on oikeus käyttää kurinpitomenettelyssä asiamiestä ja avustajaa.
Asianosainen vastaa asiamiehen tai avustajan käytöstä syntyvistä kustannuksistaan itse.
Kurinpitoelin toimittaa asianosaisille selvityspyynnön, kun kurinpitomenettely on
käynnistynyt. Selvityspyyntö toimitetaan aina asianosaisen joukkueen joukkueenjohtajaksi
ilmoitetulle henkilölle, jolla on velvollisuus toimittaa selvityspyyntö viipymättä edelleen
kurinpitomenettelyn kohteena olevalle henkilölle sekä tarvittaessa tämän huoltajille, mikäli
asianosainen on alaikäinen. Seura vastaa siitä, että sen ilmoittamat, yhteyshenkilöä
koskevat tiedot ovat aina ajantasaiset.
Kurinpitoelimen on varattava asianosaiselle kohtuullinen aika selvityksen antamiseen.
Kohtuullisen ajan arvioinnissa otetaan huomioon selvityspyynnön laatimiseen vaikuttavat
seikat sekä kurinpitomenettelyn käsittelyajoista jäljempänä annetut määräykset. Jos
asianosainen kiistää selvitettävänä olevan asian, selvityksessä on esitettävä perusteet asian
kiistämiselle.
Asianosaisen on annettava kirjallinen tai suullinen selvityksensä kurinpitoelimen
asettamassa määräajassa uhalla, että asia voidaan ratkaista asianosaista kuulematta.
Kurinpitoelimillä on lisäksi oikeus kuulla harkintansa mukaan muitakin henkilöitä ja
asiantuntijoita ennen päätöksen tekemistä.

5.5.8 Kurinpitomenettelyssä annettava päätös
Kurinpitoelimen on pyrittävä antamaan päätöksensä kurinpitoasiassa pääsääntöisesti
kolmen (3) vuorokauden kuluessa kurinpitomenettelyn käynnistymisestä. Mikäli
kurinpitomenettelyn kohteena olevan henkilön tai hänen edustamansa joukkueen seuraava
ottelu pelataan edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin ja kurinpitomenettelyllä voi olla
vaikutusta asianosaisen edustamisoikeuteen, päätös on pyrittävä antamaan ennen
seuraavaa ottelua.
Kurinpitoelimen on annettava päätöksensä kirjallisesti ja se on perusteltava. Kuitenkin, jos
asian kiireellinen luonne sitä edellyttää, kurinpitoelin voi ainoastaan ilmoittaa päätöksensä
lopputuloksen suullisesti tai kirjallisesti. Kurinpitoelimen on tällöin kuitenkin ilman aiheetonta
viivytystä annettava päätös perusteluineen kirjallisesti.
Kurinpitoelimen on toimitettava kurinpitopäätökset asianosaisille samalla tavoin kuin
selvityspyynnön toimittamisesta asianosaisille on yllä 5.5.7 §:ssä määritelty. Päätökset tai
niitä koskevat tiedotteet julkaistaan PPL:n tiedotuskanavilla.
Kurinpitopäätökseen on liitettävä muutoksenhakuohjeet.

5.5.9 Muutoksenhaku
Kurinpitoelimen tekemään päätökseen tyytymätön, jonka oikeuteen tai etuun
muutoksenhaun kohteena oleva päätös vaikuttaa, voi hakea päätökseen muutosta
valittamalla siitä Pesäpalloliiton liittojohtokunnalle.
Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän sijaiselle viimeistään
seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.
Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei oteta tutkittavaksi. Lisäksi on esitettävä valituksen
jättämisen määräajan päättymiseen mennessä selvitys, joka osoittaa, että seura on
suorittanut PPL:lle sadanviidenkymmenen (150) euron suuruisen käsittelymaksun.
Valitusmaksu on suoritettava Pesäpalloliiton tilille OKOPANKKI FI67 5780 0720 0320 56.
Mikäli selvitystä käsittelymaksun suorittamisesta ei ole esitetty määräajan päättymiseen
mennessä, valitus jätetään tutkimatta.
Jos kurinpitoelimen ratkaisuun tyytymätön asianosainen ei ole voinut, ylivoimaisesta
esteestä johtuen, tehdä valitusta edellä mainitussa määräajassa, valituksen käsittelevä
toimielin voi harkintansa mukaan myöntää asianosaiselle tämän hakemuksesta uuden,
enintään seitsemän (7) päivän mittaisen valitusajan. Hakemus uuden valitusajan
myöntämisestä on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle sekä kilpailutoiminnan
ohjausryhmälle välittömästi ylivoimaisen esteen lakattua. Hakemuksessa on esitettävä
selvitys hakijaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
SBSL:n alaisten sarjojen osalta PPL:n liittojohtokunta voi erityisen painavasta syystä ja
määräajoista riippumatta poistaa kurinpitoelimen päätöksen kurinpitoasiassa tapahtuneen
menettelyvirheen tai sääntöjen ilmeisen virheellisen soveltamisen takia sekä tarvittaessa
palauttaa asian kurinpitoelimelle uudelleen käsiteltäväksi.
Kaikista näiden kilpailumääräysten nojalla annetuista kurinpitopäätöksistä voi valittaa
Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä määrätyllä tavalla.
PPL:n noudattaa Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiä.

6 Joukkue
6.1 Joukkue edustaa PPL:n jäsenseuraa
SBSL:n kilpailutoimintaan osallistuva joukkue edustaa yhtä PPL:n jäsenseuraa, joka vastaa
joukkueesta ja sen sarjapaikasta. Seura voi solmia yhteistyösopimuksia muiden seurojen
kanssa joukkueen toiminnasta.

6.2 Pelaajaluettelo
6.2.1 Pelaajaluettelon sisältö
SBSL pitää joukkuekohtaista pelaajaluetteloa, johon on kustakin pelaajasta merkitty nimi,
kansalaisuus, syntymävuosi, kotiseura ja pelaajaluetteloon merkitsemisen päivämäärä.
Lisäksi pelaajaluetteloon merkitään mahdolliset pelaamista rajoittavat erityisseikat, kuten
pelikiellot tai syöttäjänä toimimisen kiellot.
Pelaajan nimi säilyy arkistoituna joukkueen pelaajaluettelon listauksessa, vaikka hänet
merkitään poistetuksi pelaajaluettelosta, esimerkiksi pelaajasiirron tai kurinpidollisten syiden
johdosta.

6.2.2 Pelaajaluetteloon kuulumattoman pelaajan käyttäminen
Joukkueessa voi pelata ainoastaan joukkueen pelaajaluettelossa oleva pelaaja. Joukkue,
joka peluuttaa pelaajaa, jota ei ole merkitty sen pelaajaluetteloon, tuomitaan luovuttaneen
kyseisen ottelun 9-0 tai 0-9 (henkilökohtaiset tilastot säilyvät). Päätöksen luovutuksesta

tekee sarjavastaava kuultuaan päätuomaria ja/tai ottelukirjanpitäjää sekä epäiltyä
pelaajaluetteloon kuulumatonta pelaajaa käyttäneen joukkueen joukkueenjohtajaa. Luovutus
voidaan tuomita vain jos epäilyyn on puututtu kolmen vuorokauden kuluessa ottelun
päättymisestä. Seuraa voidaan rangaista asiasta muulla tavoin kurinpitomääräyksien
mukaisesti tämän jälkeenkin.
Virallinen tulkinta: Pelkkä pelaajan vaihtopenkillä istuminen ei ole peruste tuomiolle.

6.2.3 Pelaajaluettelon voimassaolo
Pelaajaluettelo luodaan sarjapaikan vastaanottamisen ja sarjaan ilmoittautumisen
yhteydessä, kuitenkin aikaisintaan 1.11.
Kuluvan kauden pelaajaluettelot raukeavat ja siirretään arkistoon 30.10., minkä jälkeen ne
eivät ole voimassa ja kaikki pelaajat ovat pelaajaluetteloon nimeämisen kannalta “uusia
pelaajia”.
SBSL voi poistaa joukkueen pelaajaluettelon, mikäli sarjaan osallistuminen jää toteutumatta.
Tässäkin tapauksessa pelaajien katsotaan olevan “uusia pelaajia” kyseisen sarjatason
kohdalla.

6.2.4 Ulkomaalaiset pelaajat
Ulkomaalaisten pelaajien joukkuekohtaiselle lukumäärälle ei ole rajoitusta SBSL
kilpailutoiminnassa.

6.2.5 Pelaajaluettelon koko
Joukkueen pelaajaluettelossa on oltava vähintään 12 pelaajaa 15.4. mennessä. Joukkue,
joka ei täytä tätä ehtoa, suljetaan sarjasta.

6.2.6 Runkosarjan jälkeinen pelaajaluettelo postseason
Semi-finaaliehin ja finaaleihin ei voi lisätä uusia pelaajia pelaajaluetteloon. Jatkopeleihin
osallistuvilla pelaajilla tulee olla pelattuja vuoropareja kahdessa runkosarjan ottelussa
yhteensä 2 vuoroparia.
Virallinen kommentti: Tällä menettelyllä halutaan ehkäistä joukkueiden varustelua
mitaliotteluihin

6.3 Valmentaja

Baseball-sääntöjen mukainen päävalmentaja (OBR 4.02, “manager”) on ilmoitettava
SBSL:lle ja hänen nimensä julkaistaan joukkueen pelaajaluettelon yhteydessä. Joukkueen
päävalmentajaa on mahdollista vaihtaa milloin tahansa.
Joukkueen on merkittävä ottelun päävalmentaja päätuomarille luovutettaviin
lyöntijärjestyskaavakkeisiin. Tällainen ottelukohtainen päävalmentaja voi olla eri henkilö kuin
joukkueelle nimetty vakituinen päävalmentaja.
Päävalmentajilta tai muilta valmentajilta ei vaadita lisenssiä eikä vakuutusta. Halutessaan he
voivat hankkia pelaajalisenssin ja -vakuutuksen.

6.4 Joukkueenjohtaja
Joukkueen on nimettävä joukkueenjohtaja, johon otetaan yhteyttä joukkuetta koskevissa
asioissa. Joukkueenjohtajan yhteystiedot julkaistaan joukkueen pelaajaluettelon yhteydessä.
Joukkueenjohtaja voidaan vaihtaa milloin tahansa.

7 Pelaaja
7.1 Pelaajalisenssi ja –vakuutus
Jokaisella pelaajalla on oltava voimassa oleva PPL:n kyseiseen baseball-sarjaan soveltuva
pelaajalisenssi ja vakuutus. Vakuutus voi olla PPL:n lisenssivakuutus tai oma baseballin
kilpailutoiminnan kattava vakuutus, joka ilmoitetaan lisenssin oston yhteydessä.
Lisenssikausi on 1.4.-31.3.
Mikäli pelaajaluetteloon merkityn pelaajan lisenssi raukeaa, hän on pelikiellossa kunnes
lisenssi on saatettu voimaan.

7.2 Pelaajan kotiseura
Pelaajan kotiseura on se PPL:n jäsenseura, johon hän on seurattomana pelaajana liittynyt
tai johon hän on myöhemmin siirtynyt (seurasiirto). Jokaisella pelaajalla on yksi kotiseura.

7.3 Seurasiirto: kotiseuran vaihtuminen
SBSL alaisten sarjojen pelaajien seurasiirrot ovat ns. “täysseurasiirtoja”. Määräaikaisille ja
kaksoisedustussopimuksille ei SBSL kilpailutoiminnassa ole tarvetta, koska pelaajan
edustusoikeutta ei ole sidottu vain kotiseuraansa, ja hänen on mahdollista liittyä muuhunkin
kuin kotiseuransa joukkueen pelaajaluetteloon. Seuraton pelaaja voi liittyä seuraan SBSL
puolesta milloin tahansa.
Seurasiirto tapahtuu seuraavien aikarajojen puitteissa:
A. Vapaa siirtokausi 1.11.-31.12.

a. Pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava kotiseuralleen, että hän tulee
hakemaan seurasiirtoa.
b. Kun pelaaja, joka ei ole minkään joukkueen voimassa olevassa
pelaajaluettelossa, on täyttänyt velvoitteet kotiseuraansa kohtaan, häneltä ei
voida evätä vapaalla siirtokaudella seurasiirtoa.
c. Siirtomaksu on 0 euroa.
B. Rajoitettu siirtokausi 1.1.-30.6.
a. Seurasiirto on mahdollinen edellyttäen, että pelaaja saa kotiseuransa
suostumuksen siirtoon.
b. Siirtomaksu on 0 euroa.
c. SBSL voi tapauskohtaisesti myöntää luvan siirtoon riita- tai epäselvissä
tapauksissa.
C. Siirtokielto 1.7.-30.10.
a. Siirtokiellon aikana seurasiirto ei ole mahdollinen.
Mikäli henkilö ei ole ollut minkään joukkueen pelaajaluetteloissa kahden edeltävän
pelikauden aikana, häntä pidetään seurattomana pelaajana, joten hän voi liittyä uuteen
seuraan milloin tahansa, edellyttäen että hän on suorittanut velvoitteensa aikaisempaa
kotiseuraansa kohtaan.
Seurasiirto tapahtuu toimittamalla SBSL:lle (pelaajasiirrot@baseball.fi) tiedot seurasiirrosta
suostumuksineen (siirron päivämäärä, pelaaja, seurat ja niiden suostumukset). Siirroista
tulee tehdä virallinen ilmoitus ja siirrot ovat vahvistettu kun ne on kirjattu
https://www.pesis.fi/baseball/kilpailu/pelaajasiirrot/ sivustolle.
Kommentti PPL:n järjestelmä koskee seurasiirtoa

7.4 Pelaajaluetteloon nimeäminen
Pelaaja voidaan nimetä joukkueen pelaajaluetteloon, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:
A. Pelaajalla on voimassa oleva kyseiseen sarjaan soveltuva PPL:n pelaajalisenssi.
B. Seura on selvittänyt pelaajalle vähintään seuraavat sääntöasiat:
a. Antidoping, sääntö 3.3§
b. Vedonlyönti baseball-toiminnasta, sääntö 3.4§
c. Suhtautuminen tuomioihin, OBR 8.02 ja SBSL:n koulutusmateriaali (LIITE X)
d. Tietoisuus kurinpitojärjestelmästä 5§
C. Pelaaja ei kuulu mihinkään saman sarjatason muun joukkueen pelaajaluetteloon
a. Mikäli pelaaja vaihtaa joukkuetta sarjatason sisällä tarvitaan pelaajasiirto
(7.5§)
D. Pelaajan kotiseuran kirjallinen suostumus (esimerkiksi sähköpostitse), jos joukkueen
seura on eri kuin pelaajan kotiseura ja kotiseura osallistuu SBSL alaiseen
kilpailutoimintaan
a. Kotiseuran suostumus voi sisältää tarkentavia seikkoja, kuten esimerkiksi
rajoituksen syöttäjänä toimimiselle. Tällainen rajoitus on merkittävä
pelaajaluetteloon. Mikäli joukkue rikkoo rajoitusta, joukkueen katsotaan
peluuttaneen pelaajaluetteloon merkitsemätöntä pelaajaa.

b. Mikäli ilmenee, että kotiseuran suostumusta ei ole hankittu, katsotaan
joukkueen peluuttaneen pelaajaluetteloon kuulumatonta pelaajaa.
c. Annettuaan suostumuksensa, kotiseura ei voi jälkikäteen vaatia pelaajaa
poistettavaksi vieraan seuran joukkueen pelaajaluettelosta.
d. Kotiseuran suostumus on toimitettava kyseisen sarjan sarjavastaavalle
(sarjavastaava@baseball.fi).
E. Pelaaja ei ole pelikiellossa missään SBSL tai PPL:n alaisessa kilpailutoiminnassa.
F. Joukkueen sarjassa on kyseisenä ajankohtana sallittua merkitä uusia pelaajia
pelaajaluetteloon. Sallitut ajankohdat ovat seuraavat:
a. SM-sarja: 1.11.-31.7.
b. Suomisarja: milloin tahansa
G. Mikäli pelaaja on siirtymässä ulkomaisesta sarjasta, on seuran otettava yhteyttä
SBSL:oon kansainvälisen siirron selvittämiseksi.
Mikäli pelaaja täyttää edellytykset A-G, mutta hänen nimensä ei ole ottelun alkaessa vielä
pelaajaluettelossa, on päätuomarille ja ottelukirjanpitäjälle esitettävä tosite suoritetusta
lisenssimaksusta ja selvitykset kohdista B-G ennen ottelun alkamista, viimeistään
tuomarikokouksessa. Päätuomari ratkaisee, hyväksytäänkö selvitys ja pidetäänkö ko.
pelaajaa pelaajaluetteloon nimettynä. Päätuomari tiedottaa asiasta vastustajan valmentajaa
ottelua edeltävässä tuomarikokouksessa.
Huomautus 7.4.C: Sarjasta suljetun joukkueen pelaajaluettelo säilyy. Pelaajat voivat siirtyä
muihin joukkueisiin pelaajasiirtoja koskevien säännösten puitteissa.
Huomautus 7.4.D: Mikäli henkilöllä on pesäpallon kilpailulisenssi, joka oikeuttaa myös
baseballin pelaamiseen, niin hän voi pysyä pesäpalloseuransa jäsenenä ja liittyä baseballia
pelaavan seuran joukkueeseen.

7.5 Pelaajan eri joukkueiden kohtaaminen
Mikäli pelaaja on merkitty kahden eri joukkueen pelaajaluetteloon, ja nämä joukkueet
kohtaavat missä tahansa SBSL kilpailutoiminnassa, esimerkiksi cup-muotoisessa
turnauksessa, nousu-/putoamiskarsinnassa tai muulla tavoin, niin molempien joukkueiden
pelaajaluetteloihin on merkittävä, kummassa joukkueessa pelaaja pelaa kyseisessä
kilpailumuodossa.
Mikäli merkinnät pelaamisesta ovat jääneet tekemättä, pelaajan katsotaan pelaavan siinä
joukkueessa, jossa hän on pelannut ensimmäisen ottelunsa kyseisessä kilpailumuodossa.
Mikäli pelaaja tämän jälkeen pelaa toisessa joukkueessa, jälkimmäisen joukkueen katsotaan
peluuttaneen pelaajaluetteloon kuulumatonta pelaajaa.

7.6 Pelaajasiirto: siirtyminen eri joukkueeseen samalla
sarjatasolla tai pelaajan poistaminen pelaajaluettelosta
sarjatason alentamiseksi
Pelaajasiirto tarkoittaa pelaajaluetteloon merkityn pelaajan siirtymistä toisen saman
sarjatason joukkueen pelaajaksi. Pelaajasiirtoa sovelletaan myös tilanteessa, jossa pelaaja
poistetaan ylemmän sarjatason joukkueesta alemman sarjatason mahdollisten pelaamiseen
liittyvien rajoitusten poistamiseksi.
Vapaa siirto-oikeus 1.11.-31.12.
Siirtoikkunan 1.1.-30.6. aikana pelaaja voi vaihtaa joukkuetta edellyttäen, että pelaaja,
vanhan joukkueen seura, pelaajan kotiseura ja vastaanottavan joukkueen seura (ei tarvita,
jos pelaaja vain poistetaan pelaajaluettelosta) suostuvat siirtoon.
Pelaajaa ei voi poistaa joukkueen pelaajaluettelosta 15.8. jälkeen.
Säännön tarkoituksena on estää ylemmän tason pelaajien keinotekoinen ja laajamittainen
peluuttaminen alemman tason ratkaisuotteluissa.
Pelaajasiirto tapahtuu toimittamalla sarjavastaavalle (sarjavastaava@baseball.fi) tiedot
siirrosta (siirron päivämäärä, pelaaja, joukkueet, seurat ja niiden suostumukset). Vapaan
siirtokauden aikana riittää sähköpostivahvistukset, rajoitetun siirtokauden aikana tarvitaan
siirtolomake. Siirtopäivämäärä on aikaisintaan kyseisten tietojen toimituspäivä.
Ottelutilastoinnin toteutuksen vuoksi kesken pelikauden pelaajaa ei poisteta vanhan
joukkueen pelaajaluettelosta, mutta siihen tehdään merkintä pelaajasiirrosta.
SBSL:n johtoryhmä voi tapauskohtaisesti anomuksesta myöntää siirtoluvan ilman vanhan
joukkueen seuran suostumusta.
Pelaajasiirtoa seuraa siirron tai pelaajaluettelosta poiston päivämäärästä alkava 4 viikon
karenssi, jonka aikana pelaajalle ei voida tehdä uutta pelaajasiirtoa eikä hän voi liittyä
minkään joukkueen pelaajaluetteloon kyseisellä sarjatasolla. Pelaaja saa pelata karenssin
aikana.
Esimerkki: Jos siirto on tapahtunut 1.6, uusi pelaajasiirto on mahdollinen aikaisintaan 29.6.
Karenssin tarkoitus on estää pelaajan nopea kierrättäminen joukkueesta
toiseen/edestakaisin.

8 Viralliset ottelutoimitsijat
8.1 Ottelukirjanpitäjä
8.1.1. Kirjanpitovuorojen jakaminen
Kirjurivastaava nimeää kirjurit liiton sarjoihin joissa virallinen ottelukirjanpito on käytössä.
Kirjuri voi myös itse ilmoittautua otteluihin vuorojärjestelmän kautta. Kirjurivastaava voi
korvata jo nimetyn/ilmoittautuneen ottelukirjanpitäjän toisella.

Sarjaan ilmoittautuneen seuran on ilmoitettava säädetty määrä ottelukirjanpitäjiä
kirjurivastaavan käyttöön.

8.1.2 Ottelun tulos ja tilastointi
Kirjuri vastaa tuloksen syöttämisestä liiton verkkosivuille 10 minuutin kuluessa ottelun
päättymisestä.
Ottelussa käytetyt pelaajat on syötettävä SBSL tilastojärjestelmään 1 vuorokauden kuluessa
ottelun päättymisestä. Ottelun on oltava tilastoituna valmiiksi SBSL:n verkkosivuilla 1 viikko
ottelun päättymisestä.

8.1.3 Ottelukirjanpitäjä havaitsee pelaajaluetteloon merkitsemättömän
pelaajan käytön
Jos ottelukirjanpitäjä havaitsee ottelua tilastoidessaan pelaajaluetteloon merkitsemättömän
pelaajan käytön, hänen on varmistettava ottelun päätuomarilta, onko ko. pelaajan käytöstä
sovittu ottelun tuomarikokouksessa ja mikäli ei, ilmoitettava heti asiasta sarjavastaavalle. Jos
pelaajan oli katsottu tuomarikokouksessa tulleen nimetyksi pelaajaluetteloon,
ottelukirjanpitäjä voi kirjata pelaajan luetteloon.

8.2 Tuomarit
8.2.1. Tuomarivuorojen jakaminen
Tuomarivastaava muodostaa SBSL alaisia sarjoja tuomitsevista tuomareista tuomariringin
ennen kauden alkua. Tuomarivastaava voi tehdä tehdä rinkiin muutoksia kauden kuluessa.
Sarjaan ilmoittautuneen seuran on ilmoitettava säädetty määrä tuomareita tuomarivastaavan
käyttöön.
Tuomarivastaava nimeää tuomarit liiton virallisiin sarjoihin tuomariringin jäsenistä.
Tuomarivastaava voi korvata jo nimetyn tuomarin toisella.
Tuomarivuorot viikon X otteluihin jaetaan seuraavasti:
1) Tuomariringin tuomareilla on velvollisuus ilmoittaa kaikkiin (jokaisen sarjan) viikon X
otteluihin pääsee/ei pääse viimeistään viikon X-3 sunnuntaina.
2) Tuomarivastaava jakaa tuomarivuorot viikon X-2 maanantaina.
3) Jos joistakin otteluista puuttuu tuomareita, niin tuomarivastaava valitsee kuhunkin
tällaiseen otteluun joukkueen, jonka on järjestettävä tuomarit. Tuomarivastaava
ilmoittaa viimeistään viikon X-2 tiistaina joukkueille (näiden joukkueenjohtajille)
tuomareiden järjestämisvelvoitteesta. Joukkueiden on ilmoitettava tuomarit
tuomarivastaavalle viimeistään viikon X-1 maanantaina.
a) Tuomarivastaava jakaa tuomarivuorot joukkueille vuorotellen, laatimansa
listan mukaan. Tuomarien järjestämisvastuuta ei kuitenkaan jaeta joukkueen
omiin otteluihin.

b) Poikkeus: Ulkomaalaiset joukkueet ovat vastuussa omista ja vain omista
kotiotteluistaan. Esimerkiksi, jos ulkomaisen joukkueen kotiotteluun ei saada
tuomareita tuomariringistä, niin joukkue on itse vastuussa tuomareiden
järjestämisestä.
Joukkueiden järjestämille tuomareille ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, koska ovat
varatuomareita, mutta joukkueiden on järjestettävä vuoroille mahdollisimman taitavat
henkilöt. Seuraa, jonka joukkue ei järjestä tuomaria otteluun tuomarivastaavan
vaatimuksesta huolimatta, laskutetaan 150 euroa.
Esimerkki
Tarkastellaan ma 31.5. alkavan viikon 22 tuomarivuorojen jakamista. Tuomariringin jäsenten
on ilmoitettava pääsemisensä viimeistään viikon 19 sunnuntaina 16.5. Tuomarivastaava
jakaa vuorot ma 17.5. ja ilmoittaa mahdollisesti puuttuvista tuomareista listansa mukaisille
joukkueenjohtajille ti 18.5. Näiden on ilmoitettava tuomarit viimeistään maanantaina 24.5.

8.3 Toimitsijan saapumatta jääminen
Mikäli toimitsija jää saapumatta, perusperiaatteena on, että ottelu pyritään pelaamaan
jollakin ratkaisulla. Ratkaisusta on sovittava ottelua edeltävässä tuomarikokouksessa §
11.15 mukaisesti. Tässä tilanteessa tuomarikokoukseen osallistuvat molempien joukkueiden
valmentajien lisäksi läsnä olevat viralliset ottelutoimitsijat, myös ottelukirjapitäjä. Mikäli
tuomarikokouksessa todetaan yksimielisesti, että ratkaisua ei löydy, niin ottelu siirretään.
Yksimielisyyden puuttuessa ottelu pelataan.
Mikäli ottelukirjanpitäjä jää saapumatta, kirjanpitäjäksi pyritään saamaan joku paikalla oleva
kirjanpitotaitoinen henkilö. Henkilö voi olla myös tuomareista tai joukkueista. Tehtävä
voidaan jakaa useamman henkilön kesken.
Mikäli tuomari jää saapumatta, ottelu pelataan paikalla olevien tuomareiden valvonnassa.
Mikäli tuomareita on vain yksi, tämä voi sijoittua mihin tahansa kentällä, miten itse hyväksi
harkitsee.
Mikäli ainuttakaan tuomaria ei ole saapunut, tuomariksi pyritään saamaan joku paikalla
oleva, ensisijaisesti tuomarikokemusta omaava, henkilö. Henkilö voi olla myös
ottelukirjanpitäjä tai joukkueista. Tehtävä voidaan myös jakaa, esimerkiksi niin, että
molemmista joukkueista tulee osaksi aikaa tuomari.
Tuomarivastaava tutkii saapumatta jääneen ottelutoimitsijan tapauksen (§ 5.5.4) ja määrää
mahdolliset rangaistukset §5.5.2 mukaisesti.

8.4 Toimitsijoiden korvaukset
Toimitsijoiden korvaukset maksetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

9 Sarjajärjestelmät
9.1 Sarjajärjestelmän tavoite
Sarjajärjestelmän tavoitteena on määrittää joukkueiden keskinäinen paremmuus ja
mahdollistaa niin kokeneelle kuin uudelle joukkueelle mahdollisimman tasaväkinen ja
mielekäs kilpaileminen.
SBSL:n kilpailutoiminta tapahtuu sarjajärjestelmissä, jotka muodostuvat yhdestä tai
useammasta sarjatasoista. Sarjataso voi olla jaettu lohkoihin. Kukin sarjataso muodostuu
sarjapaikoista, joiden jakautuminen seuroille ja niitä edustaville joukkueille, tapahtuu
aikaisemman kilpailullisen menestymisen perusteella. Seuran joukkueiden lukumäärä
sarjatasoa kohden ei ole rajoitettu.

9.2 Sijoitus runkosarjassa
Sarjapisteet määräävät joukkueiden sijoituksen runkosarjassa (kyseisessä lohkossa).
Voitosta saa +1, tappiosta -1 ja luovutustappiosta -2 pistettä. Mikäli tasapelit ovat kyseisessä
sarjassa mahdollisia, niin tasapelistä saa 0 pistettä.
Virallinen tulkinta: Mikäli molemmat joukkueet luovuttavat (esim. kumpikaan ei saa riittävästi
pelaajia paikalle), niin molemmat joukkueet saavat -2 pistettä.
Mikäli joukkueilla on runkosarjan päättyessä sama määrä pisteitä, paremmuus ratkaistaan
seuraavasti:
1. Tasoissa olevien joukkueiden keskinäisten pelien pisteet
2. Päästettyjen juoksujen määrä runkosarjan kaikissa otteluissa (pienempi on
parempi)
3. Päästettyjen juoksujen määrä keskinäisissä otteluissa (pienempi on parempi)
4. Uusintaottelu joukkueiden välillä, mikäli ottelu on mahdollista järjestää
(sarjavastaavan päätös)
5. Arpa

9.3 Sarjajärjestelmän vahvistaminen
SBSL vahvistaa 30.10. mennessä, mitkä ovat sarjatasot ja sarjapaikkojen lukumäärät
tulevan kauden jälkeisellä kaudella, sekä miten nämä sarjapaikat määräytyvät tulevan
kauden kilpailullisen menestyksen perusteella. Erityistilanteissa, kuten sarjaluovutusten

yhteydessä, SBSL voi myöhemminkin täsmentää menettelyä. SBSL voi nostaa
sarjapaikkojen lukumäärää myös aikarajan jälkeen.
Sarjataso voi olla avoin, jolloin sen joukkueiden lukumäärää ei ole rajoitettu.
Esimerkki: 30.10.2025 mennessä päätetään kauden 2027 sarjatasoista ja -paikoista sekä
miten kauden 2026 menestys vaikuttaa joukkueiden kauden 2027 sarjapaikkoihin.

9.4 Sarjapaikka erityistilanteissa
9.4.1 Uusi joukkue
Joukkue, jolla ei ole sarjapaikkaa, voi anoa sarjapaikkaa joltakin avoimelta sarjatasolta.

9.4.2 Ulkomaalainen joukkue
SBSL voi anomuksesta myöntää sarjapaikan myös seuralle, jonka joukkue pelaa ulkomaista
sarjaa, myös kotipaikaltaan ulkomaiselle seuralle, joka liittyy PPL jäseneksi. Sarjapaikan
mahdollinen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan. SBSL voi myös peruuttaa tällaisen
joukkueen sarjapaikan.

9.4.3 Sarjapaikan luovuttaminen muulle toimijalle
Seura ei voi luovuttaa sarjapaikkaa muulle toimijalle.

9.4.4 Sarjapaikan täyttäminen
Mikäli joukkue luopuu sarjapaikastaan tai suljetaan sarjasta, päättää SBSL avoimeksi
jääneen sarjapaikan mahdollisesta täyttämisestä, pääsääntöisesti edellisen kauden
kilpailullisen menestyksen perusteella. Mikäli täyttämisessä syntyy tulkinnallinen tilanne,
päättää SBSL tapauskohtaisesti sarjapaikan saajan. SBSL voi myös jättää sarjapaikan
täyttämättä. Mikäli seuralle myönnetään tällainen sarjapaikka, voidaan SBSL päätöksellä
katsoa alemman sarjatason sarjapaikka menetetyksi.
Täytettävän sarjapaikan saa ensisijaisesti alemman sarjatason paras ilman täydennettävän
sarjatason sarjapaikkaa jäänyt joukkue, toissijaisesti paras täydennettävältä sarjatasolta
pudonnut joukkue, sitten toiseksi paras alemman tason joukkue, sitten toiseksi paras
pudonnut joukkue jne.

9.4.5 Sarjasta suljetun joukkueen sarjapaikka
Mikäli joukkue suljetaan sarjasta mistä tahansa syystä, niin seura menettää kyseisen
joukkueen sarjapaikan.
Seura voi anoa sarjasta suljetulle joukkueelle sarjapaikkaa seuraavalle kaudelle samalta tai
alemmalta sarjatasolta, mikäli kurinpitoelin ei ole evännyt tätä mahdollisuutta. Seuran on

hyvissä ajoin ennen anomuksen jättämistä esitettävä SBSL:lle uskottava suunnitelma
sarjasta sulkemisen välttämiseksi. Päättäessään sarjapaikan myöntämisestä SBSL ottaa
huomiooon sarjasta sulkemisen syyt (esimerkiksi tilapäinen pelaajapula vai toistuva
epäurheilullinen käytös). SBSL voi osoittaa sarjapaikan alemmalta kuin anotulta sarjatasolta.
Pääsääntönä, sarjasta suljetulle joukkueelle ei myönnetä sarjapaikkaa korkeammalta
sarjatasolta kuin mille sarjassa huonoiten menestynyt joukkue on pelaamalla päätynyt.

9.5 Sarjapaikan vahvistaminen
9.5.1 Sarjapaikan vastaanottaminen
Sarjapaikan vastaanottaminen ja sarjaan ilmoittautuminen on tehtävä 15.1. mennessä.
Joukkueen sarjaan ilmoittamisen yhteydessä seuran on:
1. Nimettävä sarjan vaatima määrät toimitsijoita tuomari- ja ottelukirjanpitovastaavien
käyttöön.
2. Nimettävä joukkueenjohtaja
3. Maksettava säädetyt ilmoittautumismaksut

9.5.2 Sarjatason vapaaehtoinen alentaminen/noususta luopuminen
Seura voi ilmoittaa SBSL:lle siirtymisestä pelaamaan haluamalleen alemmalle sarjatasolle
tai sarjatason noususta luopumisesta ilman erityisiä seuraamuksia. Tällainen ilmoitus on
tehtävä 30.11. mennessä, minkä lisäksi alemman tason sarjapaikka on vahvistettava
säännön 9.5.1§ mukaisesti. Ylempiä sarjatasoja täydennetään rekursiivisesti säännön 9.4.4§
(sarjapaikan täyttäminen) mukaisesti. 30.11. jälkeen tapahtuva sarjapaikasta luopuminen
johtaa sarjasta sulkemiseen seurauksineen.

10 Baseball-sarjat
10.1 Sarjatasot ja niiden muutokset
10.1.1 Aikuisten baseball, sarjatasot
Sarjatasot:
1. SM-sarja, 5-6 joukkuetta (2021)
2. Suomisarja, avoin sarjataso
3. Harrastesarja, avoin sarjataso
Markkinoinnissa ja julkisuudessa sarjoista voidaan käyttää myös muita nimityksiä.

10.1.2. Aikuisten baseball, sarjatason muutokset
Sarjatasojen muutokset (2021):

A. SM-sarja: ei putoamista
B. Suomisarjan ensimmäinen joukkue nousee SM-sarjaan

10.2 Ikäryhmät
10.2.1 Aikuisten sarjojen ikärajat
SM-sarja: pelaajan tulee täyttää sarjavuonna vähintään 15 vuotta
Suomisarja: pelaajan tulee täyttää sarjavuonna vähintään 13 vuotta.

10.2.2 Nuorten sarjojen ikärajat
Juniorit (U18) Pelaaja saa täyttää sarjavuonna enintään 18 vuotta. Ohjeellinen alaikäraja on
16 vuoden ikä sarjavuoden aikana, mutta alaikäisten pelaajien käyttäminen ei ole kiellettyä.
Kadetit (U15) Pelaaja saa täyttää sarjavuonna enintään 15 vuotta. Ohjeellinen alaikäraja on
13 vuoden ikä sarjavuoden aikana, mutta alaikäisten pelaajien käyttäminen ei ole kiellettyä.
Juveniles (U12) Pelaaja saa täyttää sarjavuonna enintään 12 vuotta. Ohjeellinen alaikäraja
on 10 vuoden ikä sarjavuoden aikana, mutta alaikäisten pelaajien käyttäminen ei ole
kiellettyä.

10.3 Suomen mestaruus ja osallistumisoikeus WBSCE
eurocup-turnaukseen
SM-sarjan voittaja on ikäryhmässään baseballin Suomen mestari. SM-sarja voitetaan
erillisen pudotuspeli- ja finaaliotteluohjelman mukaisesti. Mikäli finaaleja ei ole, runkosarjan
voittaja on mestari.
SM-sarjan paras joukkue saa oikeuden osallistua WBSCE mestareiden Eurocupturnaukseen. SBSL tukee joukkueen Eurocup-osallistumista vuosittain erikseen päätettävällä
summalla.
Mikäli joukkue/seura ei ole kelvollinen edustamaan Suomea WBSCE Eurocup-turnauksessa,
esimerkiksi jos pelaajista valtaosa, tai seuran muu joukkue, pelaa myös ulkomaista baseballsarjaa, niin tällöin WBSCE-turnauksen osallistumisoikeus siirtyy seuraavaksi parhaalle
joukkueelle.

11 Sarjoille yhteiset säännöt
11.1 Baseballin pelaamisen säännöt

Baseball- ja softball-ottelut pelataan virallisten kyseisenä vuonna voimassa olevien baseballja softball-sääntöjen mukaisesti (OBR, Official Baseball Rules), ellei näissä säännöissä
muuta mainita.

11.2 Sarjan johtoelin, sarjavastaava
Sarjavastaava on SBSL:n nimeämä henkilö, johon joukkueet ottavat yhteyttä sarjaan
liittyvissä asioissa. Sarjavastaava voi olla sarjataso ja lohkokohtainen.
Sarjavastaava johtaa sarjan johtoelintä, jonka tehtävänä on
●
●
●
●

organisoida sarjan käytännön toimintaa
laatia otteluohjelma, varapäivineen, ja vahvistaa mahdolliset ottelusiirrot
valita runkosarjan ja finaalien parhaat pelaajat
muut baseball-säännöissä mainitut liigan tehtävät, mukaan lukien kurinpitotoimet
kurinpitojärjestelmän 5§ mukaisesti

SBSL johtoryhmä vahvistaa kunkin sarjan johtoelimen. Se voi muodostua myös ainoastaan
sarjavastaavasta.

11.3 Pallot
SBSL jakaa viralliset, sarjamaksuun sisältyvät, pelipallot joukkueille. Mikäli nämä eivät riitä,
joukkueiden on hankittava samoja palloja omalla kustannuksellaan. Ottelun järjestävän
joukkueen, yleensä kotijoukkueen, on varattava palloja riittävästi, jotta ottelu saadaan
pelatuksi. Ottelun alussa joukkueet luovuttavat pallot päätuomarille.
Sarja

Palloja per ottelu

SM-sarja/aikuiset

6

Suomisarja/aikuiset

4

11.4 Mailat
Aikuisten ja juniori-ikäisten baseball-sarjoissa saa käyttää kaikkia baseballin
kilpailusääntöjen mukaisia puumailoja, sekä puukomposiitti yhdistelmämailoja, jotka ovat
BBCOR sertifioituja.

11.5 Pelaajien varustus ja pesävalmentajien kypärät
Metallipohjaiset baseballkengät ovat kiellettyjä syöttäjillä syötettäessä siirrettävältä
syöttökummulta.

Lyöjän ja juoksijan on käytettävä korvasuojuksellista kypärää (yksipuoleista kypärää saavat
käyttää vain pelaajat, jotka ovat todistettavasti käyttäneet sellaista aiemmilla sarjakausilla).
Siepparin kypärä on pakollinen.
Pesävalmentajien tulee käyttää coach's boxissa ollessaan kypärää. Korvasuojuksellista
lyöjän mallia tai korvasuojatonta valmentajan/siepparin kypärää. Sääntö voimaan 1.6.2022
alkaen.

11.6 Sarjasta suljetun joukkueen vaikutus
sarjataulukkoon ja -tilastoihin
Runkosarjan aikana sarjasta suljetun joukkueen ottelut sarjataulukossa mitätöidään kaikilta
joukkueilta. Mikäli sulkeminen tapahtuu loppuvaiheilla runkosarjaa (vähintään 80% otteluista
pelattu), SBSL pyrkii vähentämään sulkemisen vaikutusta muiden joukkueiden keskinäisiin
järjestykseen mitätöimällä ainoastaan viimeiset ottelut niin, että jokaiselle jäljelle jäävälle
joukkueelle jää voimaan yhtä monta pelattua ottelua sarjasta suljettua joukkuetta vastaan.
Mikäli sarjasta sulkeminen tapahtuu pudotuspelivaiheessa, sarjasta suljetun joukkueen
pudotuspelivastustaja etenee jatkoon.
Joukkueen pelaajaluettelo ja pelatuista otteluista kertyneet merkinnät pelaajien
henkilökohtaisissa tilastoissa säilyvät. Sarjasta suljetun joukkueen pelaajat voivat siirtyä
muihin joukkueisiin pelaajasiirtoja koskevien sääntöjen puitteissa.

11.7 Ottelukalenteri
11.7.1 Ottelukalenterin vahvistaminen
SBSL vahvistaa ottelukalenterin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

11.7.2 Ottelusiirrot
Ottelusiirrolla tarkoitetaan otteluohjelmaan merkityn ottelun alkamisajankohdan tai
päivämäärän muuttamista ilman sääntöjenmukaista (sääolosuhteet, kenttävuoron
menettäminen) syytä.
Ottelu voidaan siirtää, mikäli molemmat joukkueet suostuvat siirtoon, viimeistään viikko
ennen ottelun alkamisajankohtaa. Toisen joukkueen ei ole pakko suostua siirtoon. Kun
joukkueet pääsevät yhteisymmärrykseen uudesta ajankohdasta, joukkueenjohtajat anovat
siirtoa kirjallisesti sarjavastaavalta. Varapäiväksi määriteltyä kenttävuoroa ei saa käyttää
tällaisiin ottelusiirtoihin. Sarjavastaava hyväksyy anomuksen, mikäli uusi ajankohta sopii
SBSL kalenteriin. Tällöin sarjavastaava päivittää otteluohjelman ja ilmoittaa siirrosta ottelun
toimitsijoille

11.7.3 Ottelun peruuttaminen olosuhteista johtuen

Kotijoukkue voi ennen ottelukohtaista aikarajaa (neljä tuntia ennen ottelun aloitusaikaa)
peruuttaa ottelun olosuhteista johtuen huomioiden kentän kunnon ja sääennusteen, tai
yllättävä kenttävuoron menettäminen. Peruutuksesta on ilmoitettava ennen aikarajaa
vierasjoukkueen joukkueenjohtajalle, ottelutoimitsijoille ja sarjavastaavalle. Ottelukirjanpitäjä
merkitsee peruutuksen SBSL verkkosivulle.
Ottelukohtaisen aikarajan jälkeen päätuomari päättää ottelun pelaamisesta.
Sarjavastaava määrää peruutetun ottelun paikan ja ajankohdan. Mikäli varapäiviä ei ole
jäljellä, sarjavastaava ilmoittaa joukkueille vaihtoehtoiset päivät, joille ottelu voidaan siirtää ja
kotijoukkue varaa kentän.
Mikäli tätä sääntöä hyväksikäytetään epäurheilijamaisesti, kurinpitoelin voi määrätä ottelusta
luovutuksen ja sulkea joukkueen sarjasta.

11.7.4

Peruutetun tai keskeytetyn ottelun pituus

Jos ottelu peruutetaan tai siirretään, niin se pelataan sarjavastaavan päätöksellä joko 7 tai 9
vuoroparin pituisena. Riippuen tarvitseeko otteluita yhdistää muihin otteluohjelman
mukaisten otteluiden yhteyteen.

11.7.5 Varapelipäivät
Jokaisen joukkueen on varattava kenttävuoro, mieluiten kauden loppupuolelta, jolle voidaan
tarvittaessa siirtää peruuntunut ottelu. SBSL voi siirtää tällaiselle varapäivälle minkä tahansa
joukkueen kotiottelun.

11.8 Ottelutapahtuma
11.8.1 Ottelutapahtuman järjestäminen
Ottelutapahtuman järjestämisessä on noudatettava SBSL:n ottelutapahtuman järjestämistä
koskevaa ohjeistusta.
Järjestävän joukkueen joukkueenjohtaja, tai tämän varalle nimetty henkilö, toimii
yhteyshenkilönä ottelutapahtuman järjestämiseen liittyvissä asioissa.
Järjestävä joukkue huolehtii kentän varaamisesta ja kustannuksista.
Virallinen tulkinta: Koti ja vierasjoukkueen vastuut liittyen markkinointiin, mainontaan,
sosiaaliseen mediaan jne. määritellään vuosittain erikseen ennen kauden alkua SBSL:n
toimittamissa tapahtumaohjeissa.

11.8.2 Kentän varustus
Kentälle on varattava molemmille joukkueille vaihtopenkit. Peliasuisten pelaajien on
pysyttävä vaihtopenkillä, kun eivät osallistu otteluun. Joukkueen ulkopuoliset eivät saa tulla
vaihtopenkille.
Kentällä on oltava taustaverkko, sääntöjen mukaiset pesät, syöttökumpu ja syöttölaatta.
Siirrettävä kumpu riittää syöttö-kummuksi.
Järjestävä joukkue vastaa sääntöjenmukaisista kenttämerkinnöistä.
Virallinen tulkinta: Vähintään on merkittävä laitonlinjat, lyöntiruudut ja ykköslinjan
juoksualueen raja.

11.8.3 Ottelun alkuvalmistelut
EOA = ennen ottelun alkamista (minuuteissa)
– 60 EOA = kotijoukkueen kenttä (BP)
60 – 30 EOA = vierasjoukkueen kenttä (BP)
30 – 20 EOA = koti (IF)
20 – 10 EOA = vieras (IF)
10 – 5 EOA = kentän huolto ja valmentajapalaveri
5 EOA = Valmentaja- ja tuomarikokous
Kentän on oltava merkittynä viimeistään 20 EOA. Jos kenttä ei ole merkittynä ajoissa, ottelu
alkaa tilanteesta 1 palo vierasjoukkueen hyväksi (kotijoukkueen ensimmäinen lyöjä Out By
Rules ja ottelu jatkuu toisesta lyöjästä).
Lyöntijärjestykset annetaan kirjurille 10 EOA. Joukkueiden on itse huolehdittava
harjoitusaikojensa käyttämisestä. Harjoitusaikoja ei ole pakko käyttää.
Valmentaja- ja tuomarikokouksessa molempien joukkueiden on nimettävä yksi vastuuhenkilö
mahdollisten ulkopuolisten järjestyshäiriöiden hoitamiseen. Kotijoukkue ilmoittaa
palkintoraadin tuomarille.

11.8.4 Tapahtumat ottelun päätyttyä
Ottelun päätyttyä joukkueet ja tuomarit kokoontuvat päätöskohtaamiseen laitonlinjoille
kotipesän läheisyyteen. Päätuomari ilmoittaa ottelun tuloksen ja palkintoraadin valitsemat
parhaat pelaajat joukkueista, minkä jälkeen valmentajat käyttävät lyhyen
kiitospuheenvuoron. Tämän jälkeen joukkueet kättelevät toisiaan.
Joukkueiden on noudatettava myös muuta SBSL antamaa ohjeistusta ottelun jälkeisistä
toimista.

11.9 Protestit ottelun kuluessa
Suullinen protesti on tehtävä päätuomarille heti baseball-sääntöjen mukaisesti ennen
seuraavaa syöttöä sekä lisäksi joukkueen on toimitettava protestilomake sarjavastaavalle
seuraavan arkipäivän klo 18.00 mennessä. Saatuaan selvitykset osapuolilta sarjavastaava
käsittelee protestin ja päättää sen seurauksista. Joukueen protestia ei käsitellä, mikäli
joukkue ei pelitilanteessa ole tehnyt päätuomarille sääntöjenmukaista protestia.
Protestimaksu 100 euroa on maksettava PPL:n pankkitilille FI67 5780 0720 0320 56 ennen
kirjallisen protestin jättämistä. Maksun saa takaisin, mikäli protesti hyväksytään. Hyväksytyn
protestin aiheuttamista toimenpiteistä päättää sarjavastaava.

11.10 Ulosajo ottelusta
Kun tuomari poistaa ottelusta pelaajan tai muun henkilön (ulosajo), niin tuomari määrää
hänelle yhden seuraavista vaihtoehdoista:
1. Ulosajon kyseisestä ottelusta.
2. Vakavammassa tapauksessa tuomari voi oman harkintansa mukaan määrätä
ulosajetulle henkilölle yhden ottelun peli- ja toimitsijakiellon.
Ottelun tuomari voi määrätä säännön 11.10 kohdan 2 mukaisen pelikiellon myös
ottelutapahtumassa ennen ottelua tai ottelun jälkeen tapahtuneen johdosta. Myös
ottelukirjanpitäjä voi avustaa tuomaria tällaisen asian selvittämisessä.
Päätuomari raportoi seuraavaan päivään klo 20 mennessä kaikista ulosajoista
sarjavastaavalle (5.5.3§). Lausuntoon on liitettävä päätuomarin näkemys mahdollisesta
lisärangaistuksen tarpeesta. Raportti voi olla suomeksi tai englanniksi.
Esimerkki vaihtoehdon 1 mukaisesta tilanteesta:
●

Lieväksi katsottu arviointituomiosta valittaminen

Esimerkkejä vaihtoehdon 2 vakavaksi katsottavia tilanteita:
●
●
●
●
●

Väkivalta, tai väkivallalla uhkaaminen
Tuomarin fyysisen koskemattomuuden rikkominen
Pelitilanteen toteuttaminen vahingoittamistarkoituksessa
Rasistinen kielenkäyttö
Juokseminen HP jälkeen syöttökummulle saakka

11.11 Muut valitukset ottelutapahtumasta
Väkivaltatapauksista tai vastaavista vakavista tapahtumista, jotka esimerkiksi jäävät
tuomarilta huomaamatta, tulee raportoida liiton lajivastaavalle. Tämän voi tehdä kuka
tahansa. Tarvittaessa on otettava yhteyttä viranomaisiin.

Ottelutoimitsijoita koskevat valitukset tehdään SBSL tuomarivastaavalle.
Ottelutapahtuman järjestämistä koskevat huomautukset on ensisijaisesti toimitettava
järjestävälle taholle. Vakavista puutteista tulee raportoida myös sarjavastaavalle.
Yleisön valitukset ohjataan ensisijaisesti järjestävälle taholle, joka voi tarvittaessa raportoida
asiasta sarjavastaavaa tai liiton lajivastaavaa.

11.12 Onnettomuustilanteet
Vakavan loukkaantumisen sattuessa tuomari voi laittaa pelin poikki ja määrätä
jatkotilanteeksi sen, mikä tuomarin mielestä kumoaa pelin katkaisemisen.
Mikäli ulkopuolisille aiheutetaan vahinkoa SBSL:n alaisessa kilpailu- tai
harjoitustilaisuudessa, on otettava yhteyttä tahoon, jolle vahinkoa on aiheutettu,
sarjavastaavaan ja tarvittaessa viranomaisiin.

11.13 Ottelun luovuttaminen
Luovutetun ottelun tulokseksi merkitään 9-0 (tai 0-9).
SBSL voi sulkea sarjasta kaksi kertaa luovuttaneen joukkueen.
Virallinen tulkinta: Useamman ottelun luovutus yhden päivän aikana lasketaan yhdeksi
luovutukseksi. Mikäli luovutushetkellä on pelattu vähintään viisi vuoroparia, luovutus ei johda
sarjasta sulkemiseen.
Pudotuspeleissä yhdenkin pelin luovuttaminen johtaa sarjasta sulkemiseen.

11.14 Ottelusta myöhästyminen
Päätuomari voi harkintansa mukaan katsoa ottelun luovutetuksi, mikäli joukkue myöhästyy
ottelun alkamisajankohdasta. Joukkuetta odotetaan pääsääntöisesti 30 minuuttia, mutta ei
välttämättä näin kauan.
Virallinen käytäntö: Pyritään välttämään otteluiden peruuttamista.

11.15 Poikkeustilanteet
Mikäli pakottavassa tilanteessa joukkueet ja tuomaristo yhteisymmärryksessä sopivat
kilpailumääräyksistä tai pelisäännöistä poikkeamisesta, tulee asia kirjata pöytäkirjaan,
eikä asiasta voi jälkeenpäin valittaa.

11.16 Pelaajamäärä ottelussa

Ottelun alkaessa pelaajia on oltava vähintään kahdeksan. Mikäli pelaajia on vähemmän,
ottelusta tulee luovutus.
Jos pelaaja loukkaantuu, eikä hänen tilalleen ole vaihtopelaajaa, joukkue voi jatkaa
pelaamista vajaamiehisenä, allekin kahdeksalla pelaajalla. Pois vaihdettua pelaajaa ei saa
vaihtaa takaisin peliin tässäkään tapauksessa.
Mikäli joukkue pelaa alle yhdeksällä pelaajalla tuomitaan lyöntijärjestyksen tyhjästä kohdasta
automaattinen palo, josta tilastoidaan poltto catcherille. Mikäli joukkueelle saapuu kesken
ottelun vaihtopelaaja, joukkueen on merkittävä hänet lyöntijärjestyksen tyhjään kohtaan.

11.17 Pelin nopeutussäännöt
Vuoron vaihtoon aikaa on käytettävissä 1 minuutti.
Lämmittelysiepparia käytetään mahdollisuuksien mukaan pelin nopeuttamiseksi. Tämän on
käytettävä kasvosuojusta, jos ottaa syöttöjä vastaan kyykístyneenä.

11.18 Kypärät
Lyöjän ja juoksijan on käytettävä korvasuojuksellista kypärää (yksipuoleista kypärää saavat
käyttää vain pelaajat, jotka ovat todistettavasti käyttäneet sellaista aiemmilla kausilla).
Siepparin kypärä on pakollinen.

11.19 Metallipiikkiset baseballkengät
Metallipiikkiset baseball-kengät on kielletty kentillä, joilla osakin kentästä on tekonurmea.
Metallipiikkiset baseballkengät ovat kiellettyjä syöttäjiltä käytettäessä siirrettävää
syöttökumpua.

11.20 DH
DH on käytössä SBSL alaisissa sarjoissa.

12 Sarjakohtaisia sääntöjä
12.1 SM-sarja/aikuiset
12.1.1 Ottelutoimitsijat/SM
Kaikissa otteluissa on päätuomari ja ottelukirjanpitäjä. Runkosarjan ottelut pelataan yhdellä
kenttätuomarilla ja puodotuspelit kahdella kenttätuomarilla.

12.1.2 Pelitapa ja ottelun pituus/SM
Sarja muodostuu runkosarjasta ja neljän joukkueen pudotuspeleistä.
Yksittäisen ottelun pituus on 9 vuoroparia. Ottelu päätetään kuitenkin, jos juoksuero 5
vuoroparin jälkeen on vähintään 15 juoksua tai 7 vuoroparin jälkeen vähintään 10 juoksua
(ylimääräistä tasoittavaa ei pelata).
Tuplapeleissä ottelun pituus on 7 vuoroparia. Ottelu päätetään kuitenkin, jos juoksuero 5
vuoroparin jälkeen on vähintään 10 juoksua (ylimääräistä tasoittavaa ei pelata).
Joukkue voi luovuttaa ottelun 5 vuoroparin jälkeen ilman, että siitä tulee luovutusta
sarjataulukkoon. Ottelun tulos on tällöin 9-0 (0-9), eikä siitä kerry henkilökohtaisia tilastoja.
Pudotus- ja karsintapeleissä kaikki ottelut pelataan yksittäisten ottelujen säännöillä.

12.1.3 Tasapelit/SM ja Extra inning sääntö
Tasapelit eivät ole käytössä SM-sarjassa.
Pelin ollessa tasan yhdeksännen vuoroparin jälkeen pelataan extra innigs vuoroparit niin,
että voittaja on selvillä. Extra inningisin aikana hyökkäävät joukkueet asettavat pesäjuoksijat
kakkos- ja ykköspesälle lineupin mukaisessa järjestyksessä ja heistä järjestyksessä
seuraava pelaaja aloittaa lyöjänä.
Esimerkki. Edellinen vuoropari päättyi lineupin mukaisesti 2 lyöjän ollessa lyömässä. Tällöin
lyömässä aloittaa lineupin mukainen 3 lyöjä. Kakkospesällä lineupin mukaan 1 lyöjä,
ykköspesälle lineupin mukaan 2 lyöjä ja lyömään lineupin mukaan 3 lyöjä. On-deckillä
lineupin mukaan 4 lyöjä

12.1.4 Peliasut/SM
Joukkueilla tulee olla yhtenäiset peliasut otteluissa. Jos liitolla on kumppanuusvelvoitteita
peliasuihin liittyen tulee niiden täyttyä joukkueiden toiminnassa.
Virallinen tulkinta: Joukkueessa ei saa pelaajilla olla erivärisiä pelihousuja, paitoja ja lippiksiä
virallisissa SM-Sarjan otteluissa.

12.1.5 Parhaat pelaajat/SM
Ottelukirjapitäjä valitsee, tai antaa jollekulle tehtäväksi valita, ottelun parhaat pelaajat, yhden
molemmista joukkueista. Nämä ilmoitetaan ottelun päättymisen yhteydessä.

12.1.6 Henkilökohtaisten tilastojen minimimäärät/SM
Lyöjällä täytyy olla vähintään 2.5 lyöntikertaa (total appearances at the plate) ja syöttäjällä
vähintään 1 vuoropari joukkueen pelaamaa ottelua kohti saavuttaakseen suhteellisten
tilastojen vertailukelpoisuuden (vertaa bb-sääntö 10.23).

12.1.7 Pokaalit ja mitalit/SM
SM-liigan voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjavastaavalle ilman
erillistä huomautusta seuraavan vuoden 01.06. mennessä.
Kolmen parhaan joukkueen pelaajat ja valmentajat palkitaan mitaleilla (enintään
25kpl/joukkue).

12.2 Suomisarja
12.2.1 Ottelutoimitsijat/Suomisarja
Tuomarivastaava nimeää yhden tuomarin ja joukkueen, joka järjestää toisen tuomarin.
Tuomarit sopivat keskenään, kumpi on päätuomari ja kumpi kenttätuomari, ja siitä, kumpi
tuomari laskee juoksut.
Finaalisarjan otteluihin tuomarivastaava nimeää päätuomarin ja yhden kenttätuomarin.

12.2.2 Pelitapa ja ottelun pituudet/Suomisarja
Runkosarjan jälkeen kaksi parasta joukkuetta kohtaa “kahdesta voitosta poikki” finaalisarjassa.
Runkosarja pelataan pääasiassa kolmen joukkueen ja kolmen ottelun turnauksina. Yksi
osallistuvista joukkueista on turnauksen järjestävä joukkue, joka pelaa ensimmäisessä ja
kolmannessa ottelussa. Myös tuplapelit ja erilliset ottelut ovat mahdollisia, otteluohjelman
mukaan. Peräkkäisten otteluiden välillä on 20 minuutin tauko.
Sekä runkosarjassa että finaalisarjassa ottelujen pituus on 6 vuoroparia. Ottelu päätetään
kuitenkin, jos juoksuero 5 vuoroparin jälkeen on vähintään 10 juoksua (ylimääräistä
tasoittavaa ei pelata).
Kolmen ensimmäisen vuoroparin aikana, sekä runkosarjassa että finaalisarjassa, vuoro
vaihtuu kolmen palon lisäksi myös tilanteessa, jossa hyökkäävä joukkue on tehnyt kuusi
juoksua riippumatta palojen määrästä. Kuten ottelun päättävässä vastaavassa tilanteessa,
vuoro päättyy heti kuudennesta juoksusta, poikkeuksena homerun suoraan ilmasta, jolloin
kaikki homerunin tuomat juoksut lasketaan.

12.2.3 Tasapelit/Suomisarja
Tasapelit ovat käytössä runkosarjan osalta.

12.2.4 Peliasut/Suomisarja
SBSL suosittelee yhtenäistä peliasua, samanvärinen pelipaita vaaditaan. Urheilullinen asu
vaaditaan. Tuomari poistaa ottelusta epäurheilullisesti pukeutuneen pelaajan, mikäli
korjausta ei tapahdu.

Virallinen tulkinta: Farkut ja shortsit ovat epäurheilullisia. Tuomari voi vaatia erityisen
poikkeavaan asuun jonkinlaista korjausta heti.

12.2.5 Pokaalit ja mitalit/Suomisarja
Suomisarjan voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjavastaavalle ilman
erillistä huomautusta seuraavan vuoden 1.6. mennessä.
Parhaan joukkueen pelaajat ja valmentajat palkitaan mitaleilla (enintään 25kpl/joukkue).

12.2.6 Lainapelaajat/Suomisarja
Mikäli toisella joukkueella on alle yhdeksän pelaajaa ja toisella joukkueella on yli yhdeksän
pelaajaa, niin enemmän pelaajia omaavan joukkueen on lainattava ylijäämästään
pelaaja/pelaajia toiselle joukkueelle ottelun urheilullisuuden parantamiseksi. Lainapelaaja voi
olla myös lepovuorossa olevasta joukkueesta, mutta sillä ei ole velvollisuutta lainata
pelaajaa.
Lainapelaajan voi vaihtaa kesken ottelun, ei kuitenkaan kesken vuoroparia.
Lainapelaajaa ei liitetä joukkueen pelaajaluetteloon.
Myös lainapelaajalla pitää olla voimassa oleva lisenssi.
Kahdeksan pelaajaan minimirajaan säännössä “Pelaajamäärä ottelussa” lasketaan mukaan
myös mahdolliset lainapelaajat.
Sääntöjenmukainen lainapelaajan käyttö ei ole pelaajaluetteloon kuulumattoman pelaajan
peluuttamista.

12.2.7 SM-sarjapelaajat/Suomisarja
Jos pelaaja on syöttänyt SM-sarjassa kuluvalla kaudella, hän ei saa syöttää Suomisarjassa,
riippumatta siitä, onko hän edelleen nimettynä SM-sarjan pelaajaluetteloon vai ei.
Joukkueen lyöntijärjestyksessä saa kerrallaan olla enintään kolme SM-sarjapelaajaa.
Vaihtopenkillä heitä voi olla muitakin. Tässä säännössä “SM-sarjapelaaja” tarkoittaa SMsarjan pelaajaluetteloon nimettyä pelaaja, joka on pelannut SM-sarjassa vähintään 10
vuoroa puolustuksessa (30 paloa), tai lyömässä 8 AP, kumpi ensin täyttyy. SM-pelaajaksi ei
kuitenkaan lasketa pelaajaa, jolla AVG SM-sarjassa on alle .200

Jos joukkueella on vähemmän kuin kuusi Suomisarjapelaajaa, joukkueella katsotaan olevan
alle yhdeksän pelaajaa, vaikka tällä olisikin enemmän kuin kolme SM-sarjapelaajaa
käytettävissään.

Tätä sääntöä rikkoessaan joukkueen katsotaan peluuttaneen pelaajaluetteloon
kuulumatonta pelaajaa.
Tilanteessa, jossa sarjajärjestelmä mahdollistaa joukkueen putoamisen SM-sarjasta
Suomisarjaan, tämä sääntö koskee Suomisarjaan pudonneen joukkueen osalta vain niitä
pelaajia, jotka putoamisen jälkeen jatkavat SM-sarjassa jossakin muussa joukkueessa.

12.2.8 Siepparin sijaisjuoksija/Suomisarja
Mikäli hyökkäävän joukkueen sieppari on juoksijana, kun paloja on kaksi, hänet pitää vaihtaa
sijaisjuoksijaan siepparin varusteiden pukemisen nopeuttamiseksi. Tällaisena
sijaisjuoksijana toimiminen ei estä ottamasta häntä myöhemmin vaihdosta peliin.
Sijaisjuoksija voi myös olla joku toinen lyöntijärjestyksen pelaaja.

12.2.9 Syöttäminen/Suomisarja
Yksi syöttäjä saa syöttää enintään 9 vuoroa päivässä (27 paloa).

12.2.10 Syöttövirhe/Suomisarja
Ensimmäisen syöttövirheen, per ottelu ja syöttäjä, kohdalla tuomari varoittaa syöttäjää ja
valmentajaa syöttövirheestä. Syöttöä ei lasketa ja juoksijat palautetaan pesilleen. Seuraavat
syöttövirheet tuomitaan normaalisti.

12.2.11 Pois vaihdetut pelaajat loukkaantumistapauksessa/Suomisarja
Loukkaantuneen pelaajan paikalle joukkue saa asettaa ottelusta pois vaihdetun pelaajan,
mikäli muita vaihtopelaajia ei ole.

12.2.12 Mailat/Suomisarja
Naiset ja U14-pelaajat saavat käyttää metallista baseball-mailaa.

12.3 Harrastesarja
12.3.1 Pelaajat/Harrastesarja
Harrastesarjan pelaajilta ei vaadita kilpalisenssiä. Harrastepassi riittää. Myös kilpalisenssillä
saa pelata.

12.3.2 Ottelutoimitsijat/Harrastesarja
Kaikissa otteluissa on päätuomari, joka myös laskee juoksut. Päätuomari sopii paikalla
olijoiden kanssa kenttätuomarista.

12.3.3 Pelitapa ja ottelun pituudet/Harrastesarja
Harrastesarjaa voidaan pelata sekä turnauksina että erillisinä otteluina/tuplapeleinä. SBSL
voi muuttaa ohjelmaa kauden aikana, mikäli harrastesarjaan osallistuvien joukkueiden
lukumäärä vaihtuu kauden kuluessa.
Ottelujen pituus on 6 vuoroparia. Ottelu päätetään kuitenkin, jos juoksuero 5 vuoroparin
jälkeen on vähintään 10 juoksua (ylimääräistä tasoittavaa ei pelata).
Vuoro vaihtuu kolmen palon lisäksi myös tilanteessa, jossa hyökkäävä joukkue on tehnyt
kuusi juoksua riippumatta palojen määrästä. Kuten ottelun päättävässä vastaavassa
tilanteessa, vuoro päättyy heti kuudennesta juoksusta, poikkeuksena homerun suoraan
ilmasta, jolloin kaikki homerunin tuomat juoksut lasketaan.
Sarjataulukon pisteet muodostuvat kuten muissakin SBSL sarjoissa.

12.3.4 Tasapelit/Harrastesarja
Tasapelit ovat käytössä.

12.3.5 Peliasut/Harrastesarja
SBSL suosittelee yhtenäistä peliasua. Urheilullinen asu vaaditaan. Tuomari poistaa ottelusta
epäurheilullisesti pukeutuneen pelaajan, mikäli korjausta ei tapahdu.
Virallinen tulkinta: Farkut ja shortsit ovat epäurheilullisia. Tuomari voi vaatia erityisen
poikkeavaan asuun jonkinlaista korjausta heti.

12.3.6 Pokaalit ja mitalit/Harrastesarja
Suomisarjan voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjavastaavalle ilman
erillistä huomautusta seuraavan vuoden 1.6. mennessä.
Parhaan joukkueen pelaajat ja valmentajat palkitaan mitaleilla (enintään 25kpl/joukkue).

12.3.7 Lainapelaajat/Harrastesarja
Mikäli toisella joukkueella on alle yhdeksän pelaajaa ja toisella joukkueella on yli yhdeksän
pelaajaa, niin enemmän pelaajia omaavan joukkueen on lainattava ylijäämästään
pelaaja/pelaajia toiselle joukkueelle ottelun urheilullisuuden parantamiseksi. Lainapelaaja voi
olla myös lepovuorossa olevasta joukkueesta, mutta sillä ei ole velvollisuutta lainata
pelaajaa.
Lainapelaajan voi vaihtaa kesken ottelun, ei kuitenkaan kesken vuoroparia.
Lainapelaajaa ei liitetä joukkueen pelaajaluetteloon.
Myös lainapelaajalla pitää olla voimassa oleva lisenssi.

Kahdeksan pelaajaan minimirajaan säännössä “Pelaajamäärä ottelussa” lasketaan mukaan
myös mahdolliset lainapelaajat.

12.3.8 SM-sarjapelaajat/Harrastesarja
Jos pelaaja on syöttänyt SM-sarjassa kuluvalla kaudella, hän ei saa syöttää
Harrastesarjassa, riippumatta siitä, onko hän edelleen nimettynä SM-sarjan
pelaajaluetteloon vai ei.
Joukkueen lyöntijärjestyksessä saa kerrallaan olla enintään kolme SM-sarjan
pelaajaluetteloon nimettyä pelaajaa. Vaihtopenkillä heitä voi olla muitakin.
Jos joukkueella on vähemmän kuin kuusi Harrastesarjan pelaajaa, joukkueella katsotaan
olevan alle yhdeksän pelaajaa, vaikka tällä olisikin enemmän kuin kolme SM-sarjan pelaajaa
käytettävissään.
Tätä sääntöä rikkoessaan joukkueen katsotaan peluuttaneen pelaajaluetteloon
kuulumatonta pelaajaa.

12.3.9 Syöttäminen/Harrastesarja
Yksi syöttäjä saa syöttää enintään 6 vuoroa päivässä (18 paloa).

12.3.10 Syöttövirhe/Harrastesarja
Virheellisen syöttöliikkeen aiheuttamia syöttövirheitä ei tuomita. Tuomari opastaa syöttäjää
oikeaan toimintaan. Jos syöttövirheen ilmeisenä tavoitteena on juoksijan etenemisen
vaikeuttaminen tai polttaminen, syöttöä ei lasketa ja juoksijat palautetaan pesilleen.

12.3.11 Lyöntijärjestys ja pelaajavaihdot/Harrastesarja
Lyöntijärjestyksessä voi olla enemmänkin kuin yhdeksän pelaajaa, jolloin nämä käyvät
vuorollaan lyömässä.
Kentällä voi olla enintään yhdeksän pelajaa. Näitä saa vaihtaa vapaasti vuoron vaihdosten
yhteydessä. Loukkaantumistapauksissa pelaajan voi vaihtaa muulloinkin.
Syöttäjän saa vaihtaa milloin tahansa.

12.3.12 Mailat/Harrastesarja
Naiset ja U14-pelaajat saavat käyttää metallista baseball-mailaa.

