
MAAKUNNALLISEN KUNTOPESIKSEN SÄÄNNÖT

Sääntökohta HARRASTEPESIS 
PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS Pelaavassa kokoonpanossa saa olla mukana korkeintaan kaksi (1+1=max. 1/sukupuoli) tällä hetkellä maakuntasarjassa, senioreissa tai nuorten 

sarjoissa (C-ikäisissä) pelaavaa kilpailulisenssin omaavaa pelaajaa. Tai kaksi aikaisemmin ylemmillä sarjatasoilla pelannutta lisenssipelaajaa. Ylempien 

sarjatason entisillä lisenssipelaajilla pitää olla välivuosia seuraavasti, ennen kuin on oikeus pelata kuntopesiksessä: Suomensarjapelaajilla 1 välivuosi, 

Ykköspesispelaajilla 3 välivuotta ja Superpesispelaajilla 5 välivuotta. Tällainen nykyinen tai entinen lisenssipelaaja ei saa pelata lukkarina eikä 

polttolinjan etupuolella. Lähtökohtaisesti sarjaan voivat osallistua vain täysi-ikäiset, mutta sovittaessa voi olla nuorempiakin, kuitenkin yli 14-v. Jos 

joukkue on peluuttanut edustuskelvotonta pelaajaa, voidaan joukkue tuomita hävinneeksi aluevastaavan päätöksellä 0-1. Ilmoitus rikkomuksesta 

tulee tehdä 1 vrk:den kuluessa ottelusta aluevastaavalle sähköpostitse. Etukäteen yhdessä vastustajan kanssa sovitut poikkeukset ovat 

"hätätapauksissa" sallittuja. *)

PELILUPA Harrastepesiksen pelaaminen onnistuu harrastepassilla, joka tulee olla jokaisella pelaajalla. Suosituksena on vakuutuksellinen harrastepassi, mutta 

joka tapauksessa pelaajan tulee itse huolehtia omasta vakuutuksestaan.  

SEKAJOUKKUE Ottelut pelataan sekajoukkueilla pelatessa tulee olla vähintään kolme naispelaajaa yhdeksikössä. 

OTTELUAIKA Ottelun peliaika turnauksissa on 45 minuuttia tasavuoroin. Jos ottelu on ratkennut, turhaa tasoittavaa vuoroa ei pelata loppuun, mikäli peliaika on 

täyttynyt. Yksittäisen pelin peliaika on 60 minuuttia tasavuoroin. 

PELIVÄLINEET Pelit pelataan naisten pallolla. Pelattaessa naisten pallolla päänsuojusta tulee käyttää, poislukien ulkopelissä kopparit ja lukkari. 

KENTTÄ Ottelut pelataan naisten kentällä. Etulaiton rajana käytetään suoraa kotipesäviivaa. Syöttölautanen on 1 metrin päässä etulaitonviivasta.

VUORONVAIHTO Sisävuorossa lyö joukkueen pelaajamäärästä riippumatta aina 12 lyöjää sisältäen mahdolliset jokeripelaajat. Mikäli kolme paloa on syntynyt, 

vaihdetaan vuoroa tämän jälkeen. Ellei kolmea paloa ole tähän mennessä syntynyt, sisävuoroa jatketaan siihen saakka, kunnes kolme paloa syntyy 

tai sisävuorossa lyö maksimissaan 21 lyöjää, jonka jälkeen viimeistään vuoroa vaihdetaan. Vuoronvaihto tapahtuu jokaisessa sisävuorossa samalla 

tavalla.

TOLPPASYÖTTÖ Tolppasyöttö on mitätön. 

HARHAHEITOLLA ETENEMINEN Harhaheitolla on aina rajoitettu eteneminen eli etenemisoikeus on yhden pesän yli.

VAIHTOPAKKO AJOLÄHDÖSSÄ Kolmospesällä oleva vaihtopakon alainen pelaaja menettää pesäturvansa välittömästi lyöjän muututtua lopullisesti juoksijaksi. Jos lyöjän viimeinen 

lyönti on huti, palaa kolmospesän etenijä heti lukkarin saatua pallon haltuunsa kotipesässä.

MUUTA Mikäli ottelutilanteessa tapahtuu tuomareille selkeä sääntövirhe, niin joukkueiden yhteisellä sopimuksella tällainen tuomarivirhe korjataan (ei koske 

pesäkilpojen tulkintoja) 

OSALLISTUMISOIKEUS SARJAN TAI Lopputurnaukseen saa osallistua, mikäli ko. pelaaja on pelannut kauden aikana vähintään 2 runkosarjan ottelua kesän aikana.

ALUEEN LOPPUTURNAUKSEEN

Muilta osin noudatetaan virallisia pesäpallosääntöjä. 



*) HUOM! Tarkoitus ei ole siis rektytoida noita nykyisiä 

maakuntasarjapelaajia joukkueeseen, mutta jos tulee oikein "tinka" 

pelaajista, niin silloin heitä voidaan pyytää "hätävaraksi". Kun 

Suomensarjapelaajalla on ollut välivuosia 3, Ykköspesis pelaajalla 5 

ja Superpesispelaajalla 7, niin silloin näitä pelaajia voi olla 

joukkueessa rajaton määrä.


