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SUOMEN BASEBALL – JA SOFTBALL-LIITTO

Esityslista

BASEBALLVÄEN VUOSIKOKOUS

1. Kokouksen avaus

2. SM-Liigan kausi 2009, yleiskatsaus

3. Suomisarjan kausi 2009, yleiskatsaus

4. Tuomarit ja kirjanpitäjät kausi 2009, yleiskatsaus

5. SM-Liigan sarjamuodon muutos, esitys ja keskustelu (kts. Sivu 2)

6. Suomisarjan tulevaisuus ja asema, keskustelu

7. Suomen Cupin tulevaisuus ja asema, keskustelu

8. Kilpailusääntöjen muutokset, esitys ja keskustelu

9. Muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen
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Lisätiedot “SM-Liigan sarjamuodon muutos”-kohdasta:

Jos halutaan kehittää Suomen baseballin tason, niin meidän täytyy tehdä muutoksia. Kehitys toimii 
parhaiten, jos pelaa samantasoisia (tai vähän parempia) joukkueita/pelaajia vastaan. Viime vuosien 
aikana SM-liigassa pelasivat yleensä 1-3 joukkueita noin samalla tasolla ja muut 2-4 joukkueet 
huomattavasti huonomalla tasolla (mutta kuitenkin heidän keskenään noin samalla tasolla). Näistä 
syistä ehdotan SM-Liigan kahteen eri sarjoihin, säilyttämässä kuitenkin jonkin verran joustavuutta:

Kauden alussa ylemmässä sarjassa pelaavat ensi vuonna Expos ja Icebreakers (8 matseja). 
Alemmassa pelaavat Puumat, Tigers ja Bullets (4 matseja/joukkue vastaan = 8 matseja). Näiden 
otteluiden jälkeen alemman sarjan voittaja pääsee ylempään sarjaan ja pelataan samalla systeemillä 
kuin alkukauden aikana (2 joukkueen sarjassa 8 keskenäiset ottelut, 3 joukkueen sarjassa 4 
otteluita/vastustaja). Tämän jälkeen alemman sarjan kausi on ohi, ylemmän sarjan joukkueet pelaavat 
pudotuspelejä (semifinaalit #2 - #3; finaalit semien voittaja vs #1). Sarjojen pistetaulukot nollataan 
kauden puolessa välissä. Ottelumäärä pysy ennallaan, samalla myös taistelu pudotuspelipaikkasta. 
Tämmösellä systeemillä saisimme aikaiseksi tasaisempia otteluita, tehokkaamman pelaajakehityksen ja 
motivoituneempia pelaajia. Huonompien joukkueiden pelaajilla olisi hauskempi, koska he eivät häivä 
niin usein, niin rajulla tavalla. Peliaikaa lisääntyisi luultavasti myös, koska pelataan pidempiä pelejä 
(enemmän vuoropareja, koska mercy-rule ei pysähdy pelaamista).

Ehdotus on suunnitteltu viiden joukkueen liigalle, mutta toimi muutettuneena myös kuuden joukkueen 
tapauksessa. Silloin meillä olisi lisää vaihtoehtoja (3/3 tai 2/4), josta alemman sarjan voittaja pääsisi 
neljäntenä joukkueena pudotuspeleihin.

Negatiivisinä puolina näen seuraavat asiat:

• Epätavallinen järjestelmä Euroopassa

• Vaatii joustavuutta, koska otteluohjelma ei voidaan jo tammikuussa lopullisesti tehdä

• Pelaa aina samoja heppuja vastaan (tosin, tämä tapahtuu nyt jo, vain isomalla skaalalla)


