TENAVALEIRIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET
-

Leirillä pelataan kilpasarjassa leirimestaruudesta, pelisarjassa ei jaeta mitaleita.
Leirisijoituksissa pelisarjan voittaja sijoittuu kilpasarjan viimeisen joukkueen
alapuolelle.
Pelejä vähintään 10 / joukkue.
Kilpasarjassa pelataan paloilla, pelisarjassa kaikki pelaa -säännöillä.
Otteluaika 45 minuuttia. Tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos otteluaika on täynnä ja
sisälle tuleva joukkue on voittanut ottelun.
Leireillä on voimassa minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on
täytettävä koulutusvaatimus ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2.
pelinjohtajana. Tämän leirin koulutusvaatimuksena on Toimiva joukkue, lapsen
kehitysvaiheet ja seurailta (tai suoritettu JPVT)

Valtakunnallisella Tenavaleirillä noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä ja
kilpailumääräyksiä alla olevin poikkeuksin. Kilpailumääräyksiä koskevissa kysymyksissä
lopullinen päätösvalta on kilpailun johtoryhmällä, johon kuuluvat kilpailupäällikkö,
tuomaripäällikkö ja leirin johtaja.
Kilpailumääräyksistä poikkeaminen
Erityisistä syistä leirin kilpailun johtoryhmä yhdessä valtakunnallisen leirivastaavan kanssa
voi poiketa kilpailumääräyksistä ja lisäksi leireille on oikeus tehdä tarkennuksia
kilpailumääräyksiin, myös leirin aikana.
Avoimet kohdat kilpailumääräyksissä
Niiltä osin, mihin kilpailumääräykset eivät anna selvitystä, ratkaisee leirin kilpailun
johtoryhmä yhdessä leirivastaavan kanssa tapauskohtaisesti sille tehdyn selvityspyynnön.
Joukkue
Joukkueen koostumusta voi vaihdella leirin aikana. Puheoikeutta käyttää aina toinen
pelinjohtajista. E-poikien ja -tyttöjen pelisarjassa ulkopeliä saavat johtaa kenttäpuolelta
molemmat pelinjohtajat; toinen etukentän 2-puolelta ja toinen takakentän 3-puolelta. He
eivät kuitenkaan saa oleskella varsinaisella pelialueella eivätkä pesien tai tuomariston
välittömässä läheisyydessä. Tuomarilla on oikeus poistaa pesien läheisyyteen sijoittuneet
ns. lähettäjät ja muut ylimääräiset peliin osallistuvat henkilöt kentältä.
Leirien pelisääntösitoumukset
Kaikkien leirille osallistuvien joukkueiden on palautettava joukkueen yhdessä
laatimat ja allekirjoittamat pelisäännöt etukäteen leirinjärjestäjälle. Tämä tapahtuu
kirjoittamalla ne joukkueen ilmoittautumistietoihin kohtaan ”Lasten ja valmentajien yhdessä
sopimat pelisäännöt”. Mikäli joukkue ei toimita pelisääntöjä, niin sillä ei ole

osallistumisoikeutta leirille.
Leirin tuomaritoimintaan osallistuvat tuomarit ja tarkkailijat sitoutuvat noudattamaan leirien
pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä ja annettuja muita ohjeistuksia ja määräyksiä.
Leirien yhteinen arvopohja
Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, toisia huomioivan
ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkin leirillä
osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla oikeus
puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.
Energiajuomien myynti ja välittäminen on kielletty valtakunnallisilla leireillä.
Leiripassi
Jokaiselta leiriottelussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi
leiripassi vaaditaan kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista
toisen on oltava täysi-ikäinen.
Tuomarit
Leiriottelut tuomitsevat nuorisotuomarit.
Ottelun sääntömääräistä kulkua valvovalla tuomaritarkkailijalla on oikeus puuttua
tuomareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin välityksellä.
Tuomarivelvoitteet leirillä
Jokainen leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan mukanaan tuomarin
valtakunnalliselle pesäpalloleirille. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, seuraa siitä joukkueelle
kahden ylimääräisen passin suuruinen sakkomaksu.
Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on
mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite.
Yli-ikäisyyslupa Tenavaleirillä
Tenavaleirin pelisarjoissa on voimassa yli-ikäisyyssääntö, joka mahdollistaa
maksimissaan kahden (2) korkeintaan yhden (1) vuoden yli-ikäisen pelaajan pelaamisen
ottelua kohden. Yli-ikäinen pelaaja merkitään pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Ykirjaimella. Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina.
Kaikki yli-ikäisyysluvat haetaan sähköisellä lomakkeella alueiden kilpailumääräyksissä
olevan aikataulun mukaisesti. Myönnettävien yli-ikäisyyslupien määrää ei ole rajoitettu per
joukkue ja yli-ikäisyyden peruste ei tule olla kilpailullinen näkökohta. Myönnetyt yliikäisyysluvat ovat nähtävillä alueiden nettisivuilla ennen leirin alkua.
Pelaaja- ja tuomarilisenssi

Pelaajalla ja tuomarileiriläisillä tulee olla voimassa oleva Pesäpalloliiton pelaaja- tai
tuomarilisenssi.

Lohkojaot
Leirin kilpailupäällikkö tekee esityksen lohkojaoista leirin kilpailun johtoryhmälle.
Valmisteluvaiheeseen osallistuu valtakunnallinen leirivastaava. Leirin kilpailun johtoryhmä
tekee päätökset lohkojaoista.
Pelaajien lainaaminen
Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa saa leirille osallistuvaa pelisarjan joukkuetta
täydentää toisesta pelisarjan joukkueesta. Täydennykseen tulee saada ottelukohtainen
lupa leirin kilpailupäälliköltä ja se edellyttää, että täydennettävällä joukkueella on alle
yhdeksän pelikelpoista pelaajaa käytettävissä.
Joukkueiden yhdistämisoikeus valtakunnallisella Tenavaleirillä
Valtakunnallisen Tenavaleirin pelisarjaan voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on
ilmoitettava leirin järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä aina. Yhdistelmäjoukkueessa
olevien seurojen määrää ei ole rajoitettu.
Kilpasarjaan ei voi osallistua yhdistelmäjoukkueella.
Pelaajien edustusoikeudet
Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä.
Pelaaja on kuitenkin mahdollista nostaa leirin aikana oman seuran pelisarjan
joukkueesta oman seuran kilpasarjan joukkueeseen, mutta pelaajalla ei ole mahdollisuutta
palata oman seuran pelisarjan joukkueeseen enää leirin aikana.
Pelisarjan yhdistelmäjoukkueiden osalta pelaaja on myös mahdollista nostaa leirin aikana
pelaajan edustusoikeusseuran (pelisarjaan ei tehdä leirille seurasiirtoja) kilpasarjan
joukkueeseen, mutta pelaajalla ei ole mahdollisuutta palata ko. pelisarjan joukkueeseen
enää leirin aikana.
Kypärän käyttö
Valtakunnallisella Tenavaleirillä on joukkueilla voimassa kypärän käyttöpakko alkaen
joukkueiden alkulämmittelystä. Kypärän käyttöpakko koskee kaikkia ulko- ja sisäpeliin
osallistuvia pelaajia pelipaikasta riippumatta sekä sisäpelin osalta kaikkia kotipesän
kaarella tai sen läheisyydessä olevia pelaajia. Lisäksi kypärän kiinnityshihnan tulee olla
kiinnitetty.
Ottelun alkamisen jälkeen ulkopelaajan kypärän käytön laiminlyönti johtaa ensimmäiseksi
joukkuekohtaiseen huomautukseen ja toistuessaan yhden (1) pisteen varoitukseen
kypärän käyttöpakkoa laiminlyöneelle pelaajalle.

Sisäpelaajan kypärän käytön laiminlyönti johtaa ensimmäiseksi joukkuekohtaiseen
huomautukseen ja toistuessaan kypärän käytön laiminlyönnistä tuomitaan tekninen palo.
Kun pelaaja on asettunut lyömään, kypärän puuttumisesta tuomitaan pesäpallon
pelisääntöjen mukaisesti välittömästi tekninen palo.
Peliasut ja jokeripaidat
Joukkueen laiminlyödessä peliasua ja jokeripaitaa koskevaa määräystä tuomitaan
ensimmäisellä kerralla huomautus. Määräyksen toistuvasta laiminlyönnistä tuomitaan
sisäjoukkueen rikkoessa tekninen palo ja ulkojoukkueen rikkoessa vapaataival. Näitä
rangaistuksia voidaan tuomita enintään yksi kussakin vuorossa.
Pöytäkirja
Leiriottelut kirjataan sähköisesti tulospalveluun peruspöytäkirjaa käyttäen. Ennen ottelua
molempien joukkueiden hallintaoikeuden haltijat syöttävät kokoonpanot tulospalveluun ja
ottelun päätyttyä vahvistavat ottelun lopputuloksen tunnuksillaan.
Mitalit
Tenavaleirillä pelataan leirimestaruudesta. Kilpasarjoissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle
joukkueelle. Pelisarjoissa mitaleita ei jaeta. Pelisarjassa ensimmäiseksi sijoittunut joukkue
on tulosluettelossa kilpasarjassa viimeiseksi sijoittuneen joukkueen jälkeen.
Otteluaika
E- junioreilla otteluaika on 45 minuuttia. Tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos otteluaika on
täynnä ja sisälle tuleva joukkue on voittanut ottelun. Jos tasoittavaa vuoroa pelaava
joukkue tekee voittojuoksun silloin kuin otteluaika täyttyy, ottelu lopetetaan siihen. Samalla
peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin.
Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puututtava selvään ajan
pelaamiseen. Tarvittaessa tuomarilla on mahdollisuus antaa lisäaikaa.
Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puututtava selvään ajan
pelaamiseen.
Otteluaikaa mitataan pelituomarin pelikellolla.
Aikalisiä ei sallita otteluissa.
Juoksuero
Mikäli ottelussa on kahden vuoroparin jälkeen vähintään 20 juoksun ero tai kahden
vuoroparin jälkeen syntyy vähintään 20 juoksun ero aloittavalla tai tasoittavalla vuorolla,
päättyy pelattava ottelu välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Pallohenkilövelvoite

Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.

Vuoronvaihto
Tenavaleirillä pelisarjassa vuoronvaihto tapahtuu, kun kolme sisäpelaajaa on palanut ja
joukkueen kaikki pelaajat ovat käyneet kerran lyöntivuorossa tai viimeistään, kun kaikki
pelaajat ovat olleet kaksi kertaa lyöntivuorossa, ellei kolmea paloa ole syntynyt. Jokerit
voivat lyödä vain kerran vuoroparin aikana.
Jos toisessa joukkueessa on vähemmän pelaajia kuin toisessa, vuoronvaihto tapahtuu,
kun molemmat joukkueet ovat saaneet yhtä monta lyöntivuoroa. Tässäkin tapauksessa
lyöntivuorot etenevät aina lyöntijärjestyksen mukaisesti. Myös tässä tilanteessa jokerit
lyövät vain kerran vuoroparin aikana.
Jokaisen jokeripelaajan on käytävä lyömässä ennen kuin vuoron aloittanut sisäpelaaja
tulee samassa vuorossa toistamiseen lyöntivuoroon.
Väärien huutaminen
Pelisarjassa pelaajat huutavat väärät. Mikäli pelinjohtaja huutaa väärän, huomauttaa
tuomari häntä. Toistuvasta huutamisesta tuomitaan tekninen palo.
Kilpasarjassa väärien huutamista ei ole rajoitettu.
Eteneminen ajotilanteessa
Pelisarjan otteluissa kolmospesällä oleva vaihtopakon alainen pelaaja menettää
pesäturvansa lyöjän muututtua lopullisesti etenijäksi.
Rajoitukset
Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin alkua. Mikäli
kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan
seuraavasti:
•
•

Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes tilanne on pelattu
ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut
pelialueelta.
Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia.

Valitus ottelun kulusta
Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.4) käsittelee välittömästi leirin kilpailun
johtoryhmä, jonka tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton
toimielimille.
Valituksen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan

välittömästi ottelun päätyttyä ennen valituksen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on
ennen valituksen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli valitusmaksua ei
makseta edellä mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsittelyyn. Maksu palautetaan, mikäli
valitus hyväksytään.
Järjestelyvuorot
Tenavaleirillä ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot hoitavat
pelaavat joukkueet. Kotijoukkue nimeää otteluun kirjurin, kolmos- ja takarajatuomarin.
Vierasjoukkue nimeää kakkostuomarin ja tulostaulunhoitajan.
Tenavaleirin kilpasarjojen välierä- ja mitalipeleihin järjestelyvuorot nimetään
leiriorganisaation kautta.
Pisteet ja järjestys sarjassa
Kierrosjärjestelmällä pelattavissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi (2),
tasapelistä yksi (1) ja häviöstä nolla (0) pistettä joukkueen hyväksi.
Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan
joukkueiden sijoitus seuraavassa paremmuusjärjestyksessä:
1. keskinäisten otteluiden pisteet
2. keskinäisten otteluiden juoksuero
3. keskinäisissä otteluissa tehdyt juoksut
4. kaikkien otteluiden juoksuero
5. kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
6. arpa
Tasapistevertailussa tarkastelu tehdään kokonaisuutena alusta loppuun, eikä vertailua
aloiteta alusta.
Kilpasarjan välieräottelut ja sijoitusottelut
Ottelut pelataan 4 vuoroparin otteluina. 4. tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva
joukkue on voittanut ottelun. Jos 4. tasoittavaa vuoroa pelaava joukkue tekee
voittojuoksun, ottelu lopetetaan siihen. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut
hyväksytään.
Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, jatketaan ottelua tauotta vuoropari
kerrallaan ratkaisuun saakka. Ottelu päättyy tasoittavalla vuorolla heti, kun sisällä oleva
joukkue tekee voittojuoksun. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Otteluissa ei pidetä taukoa eikä aikalisiä.
Pelisarjan välieräottelut ja sijoitusottelut
Pelisarjan välieräottelut ja sijoitusottelut pelataan samoilla säännöillä kuin alkusarjassa.
Ks. kohta otteluaika.

Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, jatketaan ottelua tauotta vuoropari
kerrallaan ratkaisuun saakka. Ottelu päättyy tasoittavalla vuorolla heti, kun sisällä oleva
joukkue tekee voittojuoksun. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Otteluissa ei pidetä taukoa eikä aikalisiä.
Itä–Länsi-ottelut
Tenavaleirillä pelataan tyttöjen ja poikien Itä–Länsi-ottelut kilpasarjassa sekä pelisarjassa.
Leirin kilpailun johtoryhmä valitsee Itä–Länsi-joukkueisiin pelinjohtajat (2 / joukkue) ja
huoltajan (1 / joukkue). Valitut pelinjohtajat valitsevat joukkueeseensa 12 pelaajaa leirillä
pelaavista joukkueista. Itä–Länteen valitaan mahdollisuuksien mukaan jokaisesta seurasta
vähintään yksi pelaaja, mikäli seurojen määrä tämän mahdollistaa. Pelaajia tulee olla täten
mahdollisimman monesta seurasta. Ali- tai yli-ikäistä pelaajaa ei voida valita Itä-Länsiotteluun.
Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus tehdä muutoksia Itä-Länsi-aluerajoihin ja pelaajien
lukumäärään (norm.12 pelaajaa / joukkue) painavien urheilullisten syiden vuoksi.
E-junioreilla peliaika on 60 minuuttia. Aikaotteluissa ottelut päättyvät kuten kohdassa
otteluaika.
Itä-Länsi-otteluiden joukkueet muodostetaan kilpasarjaan kilpasarjan joukkueista ja
pelisarjaan pelisarjan joukkueista.
Jokaisen Itä–Länteen valitun pelaajan tulee saada pelata vähintään yksi vuoropari Ejunioreiden Itä–Länsi-ottelussa. Tarvittavat pelaajavaihdot tulee tehdä E-junioreiden Itä–
Lännessä viimeistään 2. vuoroparin päätyttyä. Em. käytännöillä varmistetaan se, että
kaikki pelaajat pääsevät pelaamaan Itä-Lännessä vähintään yhden vuoroparin.
Mikäli joukkueen pelaaja tai muu toimihenkilö (esim. pelinjohtaja) saa leirillä peli- tai
ottelurangaistuksen tai peli- ja toimitsijakiellon, ei ko. henkilöllä ole mahdollisuutta
osallistua ko. leirin arvo-otteluun, mikäli rangaistus / rangaistukset annetaan ko. leirillä
ennen ko. arvo-ottelua.
Rangaistukset
Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin
kilpailupäällikölle ja tuomaripäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen.
Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin
kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli- tai ottelurangaistus.
Leireillä annetut rangaistukset toimitetaan leirin jälkeen Pesäpalloliiton kilpailupäällikölle ja
valtakunnalliselle leirivastaavalle.
Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsittäväksi leirin jälkeen, ottaa
Pesäpalloliiton operatiivinen johtoryhmä asian käsittelyyn ja tekee päätöksen leirillä
annetun peli- ja toimitsijakiellon vahvistamisesta tai muuttamisesta koskien ko. henkilöiden
leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n operatiivisen johtoryhmän toimivallan ylittyessä,

asian käsittelee PPL:n johtokunta toimivaltansa puitteissa. Ko. henkilö ei ole väliaikaisessa
peli- ja toimitsijakiellossa asian käsittelyn aikana, ellei ko. asiaa käsittelevä PPL:n
kurinpitoelin toisin määrää.
Pelien pelaamatta jättäminen leirillä
Mikäli joukkue jättää pelaamatta ottelun/otteluita leirillä, on leirin kilpailun johtoryhmällä
oikeus määrätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.
Epäurheilijamainen käyttäytyminen
Kaikista vastustajaan kohdistuvasta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä (mm. törkeä
kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, kaarikäyttäytyminen) annetaan huomautus
ensimmäisellä kerralla ja toistuvista laiminlyönneistä seuraa pelisääntöjen mukaiset
rangaistukset (pesäpallon pelisäännöt, § 50).
Poikkeukselliset sääolosuhteet / muut poikkeukselliset syyt
Poikkeuksellisten sääolosuhteiden / muun poikkeuksellisen syyn johdosta
leirin kilpailun johtoryhmä tekee päätöksen otteluiden pelaamisesta / siirtämisestä /
peruuttamisesta eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille.
Sarjajärjestelmät
Valtakunnallinen leirivastaava vahvistaa sarjajärjestelmät.

Leirin tuomaritoimintaan osallistuvat tuomarit ja tarkkailijat sitoutuvat noudattamaan leirien
pelisääntöjä ja kilpailumääräyksiä ja annettuja muita ohjeistuksia ja määräyksiä.
Leirien yhteinen arvopohja
Leirillä toimitaan ja pelataan reilun pelin, suvaitsevaisuuden, tasa-arvon, toisia
huomioivan ilmapiirin ja kestävän kehityksen hengessä. Mikäli leirin johto havaitsee jonkin
leirillä osallistuvan yksilön tai ryhmän poikkeavan mainituista arvoista, on leirin johdolla
oikeus puuttua havaitsemaansa epäkohtaan.
Energiajuomien myynti ja välittäminen on kielletty valtakunnallisilla leireillä.
Leiripassi
Jokaiselta leiriottelussa pöytäkirjaan merkityltä pelaajalta vaaditaan leiripassi. Lisäksi
leiripassi vaaditaan kahdelta joukkueeseen kuuluvalta pelinjohtajalta / huoltajalta, joista
toisen on oltava täysi-ikäinen.
Tuomarit
Leiriottelut tuomitsevat nuorisotuomarit.
Ottelun sääntömääräistä kulkua valvovalla tuomaritarkkailijalla on oikeus puuttua
tuomareiden ratkaisuihin, mutta ainoastaan pelituomarin välityksellä.
Tuomarivelvoitteet leirillä
Jokainen leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan mukanaan tuomarin
valtakunnalliselle pesäpalloleirille. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, seuraa siitä joukkueelle
kahden ylimääräisen passin suuruinen sakkomaksu.
Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin mennessä jokaisella joukkueella on
mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite.
Yli-ikäisyyslupa Suurleirillä
Suurleirin pelisarjoissa on voimassa yli-ikäisyyssääntö, joka mahdollistaa maksimissaan
kahden (2) korkeintaan yhden (1) vuoden yli-ikäisen pelaajan pelaamisen ottelua kohden.
Yli-ikäinen pelaaja merkitään pöytäkirjassa nimen perässä olevalla Y- kirjaimella. Yliikäinen pelaaja ei voi toimia joukkueensa lukkarina.
Kaikki yli-ikäisyysluvat haetaan sähköisellä lomakkeella alueiden kilpailumääräyksissä
olevan aikataulun mukaisesti. Myönnettävien yli-ikäisyyslupien määrää ei ole rajoitettu per
joukkue ja yli-ikäisyyden peruste ei tule olla kilpailullinen näkökohta. Myönnetyt yliikäisyysluvat ovat nähtävillä alueiden nettisivuilla ennen leirin alkua.
Pelaaja- ja tuomarilisenssi
Pelaajalla ja tuomarileiriläisillä tulee olla voimassa oleva Pesäpalloliiton pelaaja- tai
tuomarilisenssi.

Lohkojaot
Leirin kilpailupäällikkö tekee esityksen lohkojaoista leirin kilpailun johtoryhmälle.
Valmisteluvaiheeseen osallistuu valtakunnallinen leirivastaava. Leirin kilpailun johtoryhmä
tekee päätökset lohkojaoista.
Pelaajien lainaaminen
Loukkaantumis- tai sairastumistapauksissa saa leirille osallistuvaa pelisarjan joukkuetta
täydentää toisesta pelisarjan joukkueesta. Täydennykseen tulee saada ottelukohtainen
lupa leirin kilpailupäälliköltä ja se edellyttää, että täydennettävällä joukkueella on alle
yhdeksän pelikelpoista pelaajaa käytettävissä.
Joukkueiden yhdistämisoikeus valtakunnallisella Suurleirillä
Valtakunnallisen Suurleirin pelisarjaan voi osallistua yhdistelmäjoukkueella, josta on
ilmoitettava leirin järjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä aina. Yhdistelmäjoukkueessa
olevien seurojen määrää ei ole rajoitettu.
Kilpasarjaan ei voi osallistua yhdistelmäjoukkueella.
Pelaajien edustusoikeudet
Pelaajien edustuskelpoisuuksissa noudatetaan Pesäpalloliiton kilpailumääräyksiä.
Pelaaja on kuitenkin mahdollista nostaa leirin aikana oman seuran pelisarjan
joukkueesta oman seuran kilpasarjan joukkueeseen, mutta pelaajalla ei ole mahdollisuutta
palata oman seuran pelisarjan joukkueeseen enää leirin aikana.
Pelisarjan yhdistelmäjoukkueiden osalta pelaaja on myös mahdollista nostaa leirin aikana
pelaajan edustusoikeusseuran (pelisarjaan ei tehdä leirille seurasiirtoja) kilpasarjan
joukkueeseen, mutta pelaajalla ei ole mahdollisuutta palata ko. pelisarjan joukkueeseen
enää leirin aikana.
Kypärän käyttö
Valtakunnallisella Suurleirillä on joukkueilla voimassa kypärän käyttöpakko alkaen
joukkueiden alkulämmittelystä. Kypärän käyttöpakko koskee kaikkia ulko- ja sisäpeliin
osallistuvia pelaajia pelipaikasta riippumatta sekä sisäpelin osalta kaikkia kotipesän
kaarella tai sen läheisyydessä olevia pelaajia. Lisäksi kypärän kiinnityshihnan tulee olla
kiinnitetty.
Ottelun alkamisen jälkeen ulkopelaajan kypärän käytön laiminlyönti johtaa ensimmäiseksi
joukkuekohtaiseen huomautukseen ja toistuessaan yhden (1) pisteen varoitukseen
kypärän käyttöpakkoa laiminlyöneelle pelaajalle.
Sisäpelaajan kypärän käytön laiminlyönti johtaa ensimmäiseksi joukkuekohtaiseen
huomautukseen ja toistuessaan kypärän käytön laiminlyönnistä tuomitaan tekninen palo.
Kun pelaaja on asettunut lyömään, kypärän puuttumisesta tuomitaan pesäpallon
pelisääntöjen mukaisesti välittömästi tekninen palo.

Peliasut ja jokeripaidat
Joukkueen laiminlyödessä peliasua ja jokeripaitaa koskevaa määräystä tuomitaan
ensimmäisellä kerralla huomautus. Määräyksen toistuvasta laiminlyönnistä tuomitaan
sisäjoukkueen rikkoessa tekninen palo ja ulkojoukkueen rikkoessa vapaataival. Näitä
rangaistuksia voidaan tuomita enintään yksi kussakin vuorossa.
Pöytäkirja
Leiriottelut kirjataan sähköisesti tulospalveluun peruspöytäkirjaa käyttäen. Ennen ottelua
molempien joukkueiden hallintaoikeuden haltijat syöttävät kokoonpanot tulospalveluun ja
ottelun päätyttyä vahvistavat ottelun lopputuloksen tunnuksillaan.
Mitalit
Suurleirillä pelataan leirimestaruudesta. Kilpasarjoissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle
joukkueelle. Pelisarjoissa mitaleita ei jaeta. Pelisarjassa ensimmäiseksi sijoittunut joukkue
on tulosluettelossa kilpasarjassa viimeiseksi sijoittuneen joukkueen jälkeen.
Otteluaika
D-junioreilla otteluaika on 45 minuuttia. Tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos otteluaika on
täynnä ja sisälle tuleva joukkue on voittanut ottelun. Jos tasoittavaa vuoroa pelaava
joukkue tekee voittojuoksun silloin kuin otteluaika täyttyy, ottelu lopetetaan siihen. Samalla
peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Otteluaika alkaa siitä hetkestä, kun tuomari antaa pallon peliin ja viheltää ottelun käyntiin.
Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puututtava selvään ajan
pelaamiseen. Tarvittaessa tuomarilla on mahdollisuus antaa lisäaikaa.
Peliä ei katkaista kunniajuoksun syntyessä. Tuomarin on puututtava selvään ajan
pelaamiseen.
Otteluaikaa mitataan pelituomarin pelikellolla.
Aikalisiä ei sallita otteluissa.
Juoksuero
Mikäli ottelussa on kahden vuoroparin jälkeen vähintään 20 juoksun ero tai kahden
vuoroparin jälkeen syntyy vähintään 20 juoksun ero aloittavalla tai tasoittavalla vuorolla,
päättyy pelattava ottelu välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Pallohenkilövelvoite
Ulkovuorossa olevan joukkueen jokeripelaajat toimivat pallohenkilötehtävissä.
Rajoitukset

Leirien kenttäkohtaiset rajoitukset ilmoitetaan leirikohtaisesti ennen ko. leirin alkua. Mikäli
kaksi tai useampi kenttä on piirretty rinnakkain ja pallo joutuu viereiselle kentälle, toimitaan
seuraavasti:
•
•

Sille kentälle, jolle pallo tulee, vihelletään peli poikki, kunnes tilanne on pelattu
ratkaisuun. Peli käynnistetään uudelleen, kun ylimääräinen pallo on poistunut
pelialueelta.
Sillä kentällä, jolta pallo on lyöty tai heitetty, peli jatkuu normaalisti ilman rajoituksia.

Valitus ottelun kulusta
Valitukset (pesäpallon kilpailumääräykset § 30.4) käsittelee välittömästi leirin kilpailun
johtoryhmä, jonka tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton
toimielimille.
Valituksen tehneen joukkueen on maksettava 50 euroa leirin kilpailukansliaan välittömästi
ottelun päätyttyä ennen valituksen käsittelyä. Leirin kilpailun johtoryhmän on ennen
valituksen käsittelyä varmistettava, että maksu on maksettu. Mikäli valitusmaksua ei
makseta edellä mainitulla tavalla, ei valitusta oteta käsittelyyn. Maksu palautetaan, mikäli
valitus hyväksytään.
Pisteet ja järjestys sarjassa
Kierrosjärjestelmällä pelattavissa sarjoissa (lohkoissa) lasketaan voitosta kaksi (2),
tasapelistä yksi (1) ja häviöstä nolla (0) pistettä joukkueen hyväksi.
Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaistaan
joukkueiden sijoitus seuraavassa paremmuusjärjestyksessä:
1. keskinäisten otteluiden pisteet
2. keskinäisten otteluiden juoksuero
3. keskinäisissä otteluissa saadut juoksut
4. kaikkien otteluiden juoksuero
5. kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
6. arpa
Tasapistevertailussa tarkastelu tehdään kokonaisuutena alusta loppuun, eikä vertailua
aloiteta alusta.
Puolivälierä-, välierä- ja sijoitusottelut
Ottelut pelataan 4 vuoroparin otteluina. 4. tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva
joukkue on voittanut ottelun. Jos 4. tasoittavaa vuoroa pelaava joukkue tekee
voittojuoksun, ottelu lopetetaan siihen. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut
hyväksytään.
Jos peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasan, jatketaan ottelua tauotta vuoropari
kerrallaan ratkaisuun saakka. Ottelu päättyy tasoittavalla vuorolla heti, kun sisällä oleva
joukkue tekee voittojuoksun. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.

Otteluissa ei pidetä taukoa eikä aikalisiä.
Itä–Länsi-ottelut
Leirillä pelataan tyttöjen ja poikien Itä–Länsi-ottelut kilpasarjassa sekä pelisarjassa. Leirin
kilpailun johtoryhmä valitsee Itä–Länsi-joukkueisiin pelinjohtajat (2 / joukkue) ja huoltajan
(1 / joukkue). Valitsijat valitsevat joukkueisiin 12 pelaajaa leirillä pelaavista joukkueista.
Itä–Länteen valitaan mahdollisuuksien mukaan jokaisesta seurasta vähintään yksi
pelaaja, mikäli seurojen määrä tämän mahdollistaa. Pelaajia tulee olla täten
mahdollisimman monesta seurasta. Yli-ikäistä pelaajaa ei voida valita Itä-Länsi -otteluun.

Itä-Länsi -otteluiden joukkueet muodostetaan kilpasarjaan kilpasarjan joukkueista ja
pelisarjaan pelisarjan joukkueista.
Leirin kilpailun johtoryhmällä on oikeus tehdä muutoksia Itä-Länsi -aluerajoihin ja pelaajien
lukumäärään (norm.12 pelaajaa / joukkue) painavien urheilullisten syiden vuoksi.
E - junioreilla peliaika on 60 minuuttia. Ottelut päättyvät kuten kohdassa otteluaika.
Jokaisen Itä–Länteen valitun pelaajan tulee saada pelata vähintään yksi vuoropari E junioreiden Itä–Länsi-ottelussa. Tarvittavat pelaajavaihdot tulee tehdä E - junioreiden Itä–
Lännessä viimeistään 2. vuoropariin. Em. käytännöillä varmistetaan se, että kaikki pelaajat
pääsevät pelaamaan Itä-Lännessä vähintään yhden vuoroparin.

Mikäli joukkueen pelaaja tai muu toimihenkilö (esim. pelinjohtaja) saa leirillä peli- tai
ottelurangaistuksen tai peli- ja toimitsijakiellon, ei ko. henkilöllä ole mahdollisuutta
osallistua ko. leirin arvo-otteluun, mikäli rangaistus/ rangaistukset annetaan ko. leirillä
ennen ko. arvo-ottelua.
Rangaistukset
Pelituomari on velvollinen ilmoittamaan kaikki leirillä annetut rangaistukset leirin
kilpailupäällikölle ja tuomaripäällikölle välittömästi ko. ottelun jälkeen.
Lisäksi pelituomari velvollinen tekemään aina raportin välittömästi ko. ottelun jälkeen leirin
kilpailupäällikölle, jos ottelussa on annettu peli- tai ottelurangaistus.
Leireillä annetut rangaistukset toimitetaan leirin jälkeen Pesäpalloliiton kilpailupäällikölle ja
valtakunnalliselle leirivastaavalle.
Mikäli henkilöiden peli- ja toimitsijakieltoa jää kärsittäväksi leirin jälkeen, ottaa
Pesäpalloliiton operatiivinen johtoryhmä asian käsittelyyn ja tekee päätöksen leirillä
annetun peli- ja toimitsijakiellon vahvistamisesta tai muuttamisesta koskien ko. henkilöiden
leirin jälkeistä pesäpallotoimintaa. PPL:n operatiivisen johtoryhmän toimivallan ylittyessä,
asian käsittelee PPL:n johtokunta toimivaltansa puitteissa. Ko. henkilö ei ole väliaikaisessa
peli- ja toimitsijakiellossa asian käsittelyn aikana, ellei ko. asiaa käsittelevä PPL:n
kurinpitoelin toisin määrää.
Pelien pelaamatta jättäminen leirillä ja otteluiden järjestämisvuorot

Mikäli joukkue jättää pelaamatta ottelun / otteluita leirillä, on leirin kilpailun
johtoryhmällä oikeus määrätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.
Mikäli joukkue jättää leiriottelun järjestämisvuoron tekemättä, on leirin kilpailun
johtoryhmällä oikeus määrätä PPL:n kilpailumääräysten mukainen kurinpitorangaistus.
Epäurheilijamainen käyttäytyminen
Kaikista vastustajaan kohdistuvasta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä (mm. törkeä
kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, kaarikäyttäytyminen) annetaan huomautus
ensimmäisellä kerralla ja toistuvista laiminlyönneistä seuraa pelisääntöjen mukaiset
rangaistukset (pesäpallon pelisäännöt, § 50).
Poikkeukselliset sääolosuhteet / muut poikkeukselliset syyt
Poikkeuksellisten sääolosuhteiden / muun poikkeuksellisen syyn johdosta
leirin kilpailun johtoryhmä tekee päätöksen otteluiden pelaamisesta / siirtämisestä /
peruuttamisesta eikä siitä voi valittaa Pesäpalloliiton toimielimille.
Sarjajärjestelmät
Valtakunnallinen leirivastaava vahvistaa sarjajärjestelmät.

