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POIMINTOJA KILPAILUMÄÄRÄYKSISTÄ
Näin kauden alussa muistutamme huomioitavista kohdista
kilpailumääräyksissä.
Farmisopimus (§ 23)

Farmisopimukset on tehtävä ja allekirjoitettava viimeistään 30.4.
Sopimuksen kirjaamismaksu (200 €) on maksettava heti
verkkopalvelussa. Pelaajia ei voi enää 30.4. jälkeen nimetä eikä poistaa
sopimuksesta.

Kaksoisedustusoikeus (§ 22)
1997–2007 syntyneestä pelaajasta voi tehdä joko oman seuran
kaksoisedustussopimuksen tai kahden seuran välisen
kaksoisedustussopimuksen. Kaksoisedustussopimus on tehtävä ja
allekirjoitettava ennen sopimuksessa mainittujen joukkueiden
sarjakauden alkamista ja se astuu voimaan, kun sopimus on tehty ja
maksettu heti sopimusten verkkopalvelussa. Kirjaamismaksu on
100 €/pelaaja.
Pelaajia ei voi enää ylemmän sarjatason alkamisen jälkeen nimetä eikä
poistaa kaksoisedustuksesta.
Alemman sarjatason joukkueen aloittaminen
ennen ylempää sarjatasoa (§ 11.6)
Mikäli seuran tai farmiseuran alemman sarjatason (Ykköspesis tai
suomensarja) joukkue aloittaa kautensa ennen ylemmän sarjatason
(Superpesis tai Ykköspesis) joukkuetta, tulee ylemmän sarjatason
todistetusta harjoitusringistä nimetä yhdeksän (9) pelaajaa, joilla ei tule
olemaan edustusoikeutta alemmalle 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
PPL:n kilpailupäällikölle viimeistään 30.4.
juha.kuoppala@pesis.fi
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Nuorten Superpesiksen ja nuorten Ykköspesiksen
välinen liikkuminen (§ 11.4)
Mikäli seuralla on joukkue sekä nuorten Superpesiksessä että
Ykköspesiksessä, tulee nuorten superpesisjoukkueesta nimetä viisi (5)
pelaajaa, joilla ei ole edustusoikeutta kauden aikana nuorten
Ykköspesiksessä. Pelaajien on oltava v. 2003–2005 syntyneitä, kuulua
tarvittaessa todistetusti nuorten Superpesiksen pelaajarinkiin ja
pelaajien tulee olla nimettäessä pelikykyisiä. Nimilista tulee lähettää
PPL:n kilpailupäällikölle viimeistään 30.4. juha.kuoppala@pesis.fi
Nimeämättömät nuorten Superpesiksen otteluissa kokoonpanossa
olevat pelaajat voivat edustaa nuorten Ykköspesiksen joukkuetta ilman
karensseja.
Nuorten Super- ja Ykköspesiksen erillismääräykset (§ 21)
Mikäli pelaaja siirtyy nuoren pelaajan määräaikaisella siirrolla (4lomake) nuorten Superpesikseen, voi hän edustaa oman seuran
joukkuetta nuorten Ykköspesiksessä edellyttäen, ettei pelaajaa ole
nimetty § 11.4. mukaiseen viiden (5) pelaajan ryhmään.
Mikäli pelaajalla ei ole omassa seurassa nuorten ykköspesisjoukkuetta,
on hänellä mahdollisuus hakea poikkeuslupaa edustaa toisen seuran
nuorten ykköspesisjoukkuetta. Poikkeuslupahakemus lähetetään PPL:n
kilpailupäällikölle viimeistään 30.4. juha.kuoppala@pesis.fi
Kilpailumääräykset 2022 löytyvät kokonaisuudessaan täältä:
https://www.pesis.fi/kilpailu/kilpailumaaraykset/
Lisätietoja: juha.kuoppala@pesis.fi, 0400 552 248
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JÄÄVIYSTAULUKKOON MUUTOS
Kilpailumääräysten jääviystaulukossa on alennettu tyttöjen
Ykköspesiksen tuomaritasovaatimusta.
Päivitetty jääviystaulukko:
https://www.pesis.fi/kilpailu/tuomarit/nimeaminen/

PELISÄÄNNÖT PÄIVITETTY
Pelisääntöjen päivityksen yhteydessä sääntöihin ei ole tehty peliin
vaikuttavia muutoksia.
Sähke aiheesta löytyy täältä:
https://www.pesis.fi/uutiset/2022/04/pesapallon-pelisaantoihin-ei-oletehty-peliin-vaikuttavia-muutoksia-kaudelle-2022/
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