Tampereen alakoulujen Pesäpalloturnaus tiistaina 21.5.2019
Sarjat (sarja toteutetaan, jos vähintään 3 joukkuetta ilmoittautuu mukaan)





1-2. luokkalaisten pienpesissarja (joukkueen koostumus vapaa)
3-4. luokkalaisten sekasarja (vähintään 4 edustajaa molemmista sukupuolista)
Alakoulu pojat (joukkueessa voi pelata myös tyttöjä)
Alakoulu tytöt (vain tyttöjoukkueita)

Säännöt ja turnausmuoto







Pelataan pesäpallon pelisäännöin. Sarjakohtaiset tarkennukset alla/liitteenä olevissa
sarjasäännöissä.
Turnauksessa pelataan alkulohkot, jonka jälkeen lohkovoittajat pelaavat finaaliottelun ja
lohkokakkoset pronssiottelun
o Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaisee järjestyksen:
1. keskinäinen ottelu tai keskinäisten otteluiden pisteet
2. keskinäisten otteluiden juoksuero (tehdyt-annetut)
3. kaikkien otteluiden juoksuero (tehdyt – annetut)
4. tehdyt juoksut
5. arpa
Mikäli turnaus pelataan yksilohkoisena, pelataan lohkovoittajan ja lohkokakkosen välillä finaali.
Pronssiottelua ei pelata vaan pronssi jaetaan lohkon kolmanneksi sijoittuneelle joukkueelle.
o Jos kahden tai useamman joukkueen pistemäärä on tasan, ratkaisee järjestyksen:
1. keskinäinen ottelu tai keskinäisten otteluiden pisteet
2. keskinäisten otteluiden juoksuero (tehdyt-annetut)
3. kaikkien otteluiden juoksuero (tehdyt – annetut)
4. tehdyt juoksut
5. arpa
Toivomme koulun käyttävän omia välineitä. Turnausjärjestäjillä on jonkin verran välineitä
lainattavaksi, mutta näitä ei riitä yhtä aikaa välttämättä kaikille joukkueille.

Ilmoittautuminen






Ilmoittautuminen ja mahdolliset lisäkysymykset tehdään suoraan sähköpostiin
essipehrman@hotmail.com
HUOM! ilmoittaudu 10.5. mennessä!
Kerro ilmoittautumisessa seuraavat asiat:
o koulu
o sarja(-t)
1. 1-2. luokkalaisten pienpesissarja
2. 3-4. luokkalaisten sekasarja
3. Alakoulu pojat
4. Alakoulu tytöt
o yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
1. (sähköposti ja puhelinnumero) ja että tuotteko omia varusteita mukana.
Turnauksen järjestää Manse PP

1-2. luokkalaisten pienpesissarja
Säännöt

















Joukkueessa on 5-7 pelaajaa
Lukkari vaihtuu vuoroparin vaihtuessa.
Muita ulkopelipaikkoja kierrätetään.
Sisäpelissä on 5‐7 pelaajaa
Joukkueen lyöntijärjestys arvotaan pelin alussa
Pelinkesto 2 täyttä vuoroparia
Vuoropari vaihtuu kahden lyöntikierroksen jälkeen
Syöttäminen:
o Yhden lyöjän aikana voi tulla vain yksi vapaataival
o Tämän jälkeen väärät syötöt ovat mitättömiä.
o Tolppasyöttöä voi käyttää, mikäli sisäpelaajien taitotaso sen
mahdollistaa.
Pelialueen ulkopuolelle menevästä harhaheitosta voi edetä vain
seuraavallepesälle.
Kunnari on mahdollinen.
Pelikenttänä on tenavakenttä (pituus 42‐50m, leveys 30m)
pelipallona on tenavapallo
Kypäräpakko on kaikissa PPL:n ja seurojen järjestämissä otteluissa sekä aktiivisille että sillä hetkellä
aktiivisesti peliin osallistumattomille (esim. kotipesän kaarella oleville) pelaajille (kypäriä on
saatavilla lainaksi turnaustapahtumassa)
Pelin ohjaamiseen saa osallistua maksimissaan 2 valmentajaa/joukkue.

Sääntötarkennukset








Joukkueessa voi olla 5-7 pelaajan lisäksi vaihtopelaajia.
o Vaihdettu pelaaja pelaa/huilaa kokonaisen vuoroparin.
Joukkueet voivat olla sekajoukkueita ja sisältää eri-‐‐ikäisiä pelaajia.
Sisäpelissä vajaalla joukkueella on lyöntikierroksessaan käytössä yhtä monta lyöntivuoroa kuin
toisella joukkueella on lyöntivuoroja yhdessä lyöntikierroksessa.
Eteneminen tapahtuu joko syötöstä tai lyönnistä, ei ennen syöttöä (karkaaminen).
Valmentajat voivat sijoittua kentän eripuolille ohjaamaan pelin kulkua.
Sisäpelissä etenijän apuna voi tarvittaessa juosta valmentaja. Valmentajat ohjaavat
tarvittaessa molempia joukkueita.
Pelien keskeisiä tavoitteita ovat tekemällä oppiminen, lasten ja aikuisten aktivoiminen sekä
hauskanpito.

3–4. luokkalaisten sekasarja
Joukkueessa on vähintään neljä tyttöpelaajaa ja vähintään neljä poikapelaajaa.
Koulupesistä pelataan pesäpallon sääntöjen mukaan seuraavin poikkeuksin tai korostuksin:














Peliaika on 30 minuuttia tasavuoroin.
Pelikenttänä on juniorikenttä, syöttölautasta siirretään 50 cm lähemmäs etuviivaa.
Pelit pelataan tenavapallolla (pehmeä pallo).
Vuoronvaihto tapahtuu, kun kaikki ovat lyöneet yhden kierroksen, ja sen jälkeen syntyy kaksi paloa;
sääntöä noudatetaan kaikissa vuoropareissa.
Tolppasyöttö on kielletty, tolppasyöttö on aina mitätön (ei väärä).
Syöttölupa on kysyttävä joltakin ulkopesältä, kuten pesäpallossa.
Harhaheitolla on aina rajoitettu etenemisoikeus yhden pesän yli.
Ajolähdössä on viimeisellä lyönnillä etenemispakko.
Syötössä korostetaan turvallisuutta (lukkarin väistäminen).
Kolmen jokerin käyttö on sallittu jokaisessa sisävuorossa. Jokerit eivät saa olla kaikki samaa
sukupuolta (2+1). Samaa sukupuolta olevat jokerit eivät saa lyödä peräkkäisillä lyöntivuoroilla.
Jokerit voivat lyödä ns. palottoman kierroksen viimeisinä lyöjinä ja jokerit voivat lyödä peräkkäin.
Mahdollisessa kotiutuskisassa on yhtä monta tyttöä ja poikaa.
Kypäräpakko on kaikissa PPL:n ja seurojen järjestämissä otteluissa sekä aktiivisille että sillä hetkellä
aktiivisesti peliin osallistumattomille (esim. kotipesän kaarella oleville) pelaajille (kypäriä on
saatavilla lainaksi turnaustapahtumassa)

Vihellykset:






Palo: piip piip
Laiton: pi piip pi piip pi piip
Koppi: pi pi pi pi pi pi
Peli alkaa tai loppuu: piiip piiip piiip
Peli poikki ja peli jatkuu: piip

Alakoulu pojat / tytöt











Ottelut pelataan normaalein pesäpallosäännöin
Kolmesta palosta tapahtuu vuoronvaihto
Peliaika on 30min + tasavuorot
o ottelu päättyy sen pelitilanteen lopussa, kun muodostuu voittojuoksu
o tasoittavaa vuoroa ei pelata, mikäli ottelun voittaja on ratkennut ennen sen aloittamista
peliajan täyttymisen jälkeen
Ottelut pelataan Juniorikentällä
Pelipallo
o Poikien sarja pelataan naisten pallolla
o Tyttöjen sarja pelataan tenavapallolla
Poikien joukkueessa voi pelata tyttöpelaajia
Tyttöjen joukkue tulee koostua tyttöpelaajista
Kypäräpakko on kaikissa PPL:n ja seurojen järjestämissä otteluissa sekä aktiivisille että sillä hetkellä
aktiivisesti peliin osallistumattomille (esim. kotipesän kaarella oleville) pelaajille (kypäriä on
saatavilla lainaksi turnaustapahtumassa)

