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1 YLEISTÄ 

1.1 Sääntöjen kattavuus 

Nämä säännöt koskevat SBSL:n järjestämää baseballin ja softballin kilpailutoimintaa ja 
soveltuvin osin myös muita SBSL:n järjestämiä tapahtumia. 

Osallistumalla kilpailutoimintaan seurat ja niitä edustavat joukkueet, toimitsijat ja urheilijat 

sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Seurajohtajien on huolehdittava siitä, että joukkueet 
tuntevat heitä koskevat kohdat kilpailusäännöistä. 

Näiden sääntöjen rikkomisista seuraavista rangaistuksista päättää SBSL:n hallitus näiden 

sääntöjen puitteissa, paitsi niissä asioissa, joissa SVK (ks. 1.2) on valtuutettu tekemään 
päätökset. 

Niistä kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä, päättää 

SBSL:n hallitus tapauskohtaisesti. 

1.2 Sarjavaliokunta (SVK) 

SBSL:n hallitus nimeää sarjavaliokunnan (SVK), jonka tehtävänä on: 

• Käsitellä protestit ja muut otteluihin liittyvät asiat, jotka baseball- ja softball-sääntöjen 

mukaan liiga käsittelee, kuten esimerkiksi määrätä kilpailu- ja toimitsijakiellot 
epäurheilijamaisesta käytöksestä. 

• Valita runkosarjan ja finaaleiden parhaat pelaajat. 

• Muut näissä säännöissä SVK tehtäviksi määritellyt asiat. 

1.3 Urheilullisuus 

Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. Lähtökohta on, että urheilijat, 

joukkueet, seurat ja toimitsijat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen 

suoritukseen. 

Taho, joka osallistuu kilpailutapahtuman tulosten sopimiseen, asetetaan pääsääntöisesti 

vähintään kahdeksi kaudeksi kilpailu- ja toimitsijakieltoon. 

1.4 Doping ja huumeet 

Doping on ehdottomasti kielletty Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsääntöjen mukaisesti. 

Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät Suomen 
Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”. 

Minimirangaistukset dopingrikkomuksissa ovat: 



 

• Määräaikainen, pääsääntöisesti kahden vuoden, kilpailukielto ensimmäisestä 

dopingrikkomuksesta.  

• Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista. 

• Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus. 

Huumeiden käytöstä asetetaan pääsääntöisesti vähintään yhden kauden kilpailu- ja 
toimitsijakielto. SBSL voi järjestää huumetestejä huumeiden käytön havaitsemiseksi. 

1.5 Yleinen lainkuuliaisuus 

Taho, joka suunnitelmallisesti jättää noudattamatta Suomen lakia SBSL:n kilpailutoimintaan 
liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi taloushallinnossa, urheilijapalkkioiden verotuksessa tai 

urheilijoiden eläkemaksuissa, asetetaan pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kaudeksi kilpailu- 
ja toimitsijakieltoon. Kielto voidaan määrätä vasta, kun Suomen viranomaiset ovat 

todentaneet tahon syyllistyneen ko. rikokseen. 

1.6 Vedonlyönti 

SBSL:n toimintaan liittyvä henkilö - urheilija, valmentaja, SBSL:n toimitsija, seuran toimitsija, 

yms. - ei saa lyödä itse eikä edustajansa kautta vetoa SBSL:n järjestämän 
kilpailutapahtuman tuloksesta tai osatuloksesta (esim. ensimmäisen juoksun kotiuttajasta).  

Vedonlyönnistä seuraa pääsääntöisesti vähintään yhden kauden kilpailu- ja toimitsijakielto. 

Lisäksi vedonlyöjä on velvollinen suorittamaan SBSL:lle korvauksen, jonka suuruus 
määräytyy vedonlyönnin laajuuden mukaan.  

Virallinen tulkinta: Korvauksen suuruus on vähintään voiton suuruus ottaen huomioon SBSL:n 
maineelle aiheutettu vahinko.  

1.7 Vakuutus 

SBSL:llä on SLU:n Tuplaturva- järjestäjävastuuvakuutus. 

Alaikäisellä pelaajalla on oltava vakuutus kilpailu- ja harjoittelutoiminnan tapaturmien varalle. 

Vakuutus voi olla SBSL:n sopimusvakuutus (ryhmävakuutus) tai pelaajan muu vakuutus 
(vanhempien kirjallinen ilmoitus vaaditaan). 

SBSL:llä ei ole täysi-ikäisen pelaajan tapaturmavakuutusta. 

2 SARJAT 

2.1 Sarjan määritelmä 

Sarjassa joukkueet kilpailevat kyseisen sarjan Suomen mestaruudesta. 

Yksi sarja voi olla jaettu eri tasoihin tai lohkoihin, joissa pelaavat joukkueet eivät välttämättä 

kohtaa yhden pelikauden aikana. Eri tasoilta ja lohkoista jokaisella joukkueella on 
mahdollisuus, ehkä usean vuoden kuluessa, voittaa kyseisen sarjan Suomen mestaruus. 

2.2 Sarjasäännöt 

Yhdessä sarjassa pelaaminen tapahtuu kaikilla tasoilla ja kaikissa lohkoissa samoilla 
säännöillä. 

Olosuhteisiin liittyvissä säännöissä voi eri sarjatasoilla ja lohkoissa olla eroavaisuuksia.  



 

2.3 Sarjoihin osallistuminen 

Sarjojen osallistumisoikeudesta päätetään sarjakohtaisesti. 

Osallistumisoikeuden saaneelta joukkueelta voidaan periä sarjamaksu. Sarjan 

osallistumismaksu voi vaihdella sarjatason ja –lohkon mukaan, sekä sen mukaan onko 
osallistuva joukkue SBSL jäsenseurasta vai ei. 

2.4 Sarjasta sulkeminen 

SBSL:llä on oikeus sulkea joukkue sarjasta otteluluovutuksien, kurinpidollisten seikkojen, 

maksamattomien maksujen tai muiden painavien syiden vuoksi. 

Sarjasta suljetun joukkueen ottelut sarjataulukossa mitätöidään kaikilta joukkueilta. Samoin 

mitätöidään näistä otteluista kertyneet merkinnät pelaajien henkilökohtaisissa tilastoissa. 
Sarjasta suljetun joukkueen pelaajat voivat siirtyä muihin joukkueisiin pelaajasiirtoja 
koskevien sääntöjen mukaisesti. 

2.5 Seuran konkurssi tai muu purkautuminen 

Seuran konkurssi tai muu purkautuminen kesken kilpailukauden ei johda seuran joukkueiden 
sarjasta sulkemisiin, mikäli konkurssipesä tai muu vastaava taho hoitaa seuran 

urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. Mikäli taloudellisia vastuita ei hoideta, 
suljetaan seuran joukkueet kaikista sarjoista. SBSL:n hallitus voi kuitenkin erillisellä 

päätöksellä sallia muiden kuin SM-liigajoukkueiden jatkamisen kilpailutoiminnassa. 

Mikäli seurasta siirtyy ennen seuraavan kilpailukauden päättymistä vähintään seitsemän 

pelaajaluettelossa olevaa pelaajaa johonkin toiseen seuraan (uuteen tai jo olemassa olevaan), 

on vastaanottavan seuran pääsääntöisesti huolehdittava vanhan seuran urheilutoimintaan 
liittyvistä taloudellisista velvoitteista. Mikäli tällaisia vastaanottavia seuroja on useita, jakaa 
SBSL:n hallitus vastuut kyseisten seurojen kesken. 

Uusi seura voi SBSL:n hallituksen päätöksellä jatkaa entisen seuran paikalla, jos se hoitaa 

entisen seuran urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. 

2.6 Ikäryhmät 

Sarjojen ikäryhmät ovat seuraavat: 

   Aikuiset: Vähintään 16-vuotiaat 

   Juniorit: 16-18 –vuotiaat. 

   Kadetit: 13-15 –vuotiaat. 

   Tenavat: 10-12 –vuotiaat. 

   Ipanat: 7-9 –vuotiaat. 

   Muksut: alle 8 –vuotiaat. 

3 KAIKILLE SARJOILLE YHTEISIÄ SÄÄNTÖJÄ  

3.1 Pelaaminen 

Baseball- ja softball-ottelut pelataan virallisten baseball- ja softball-sääntöjen mukaisesti, ellei 

näissä säännöissä muuta mainita. 



 

3.2  Pelaajaluettelo 

SBSL pitää joukkueittain pelaajaluetteloa, johon kustakin pelaajasta on merkitty nimi, 

kansalaisuus, syntymävuosi ja pelaajaluetteloon merkitsemisen päivämäärä. 

Pelaaja voi olla vain yhden joukkueen pelaajaluettelossa sarjaa kohti. 

Jokaisen joukkueen pelaajaluettelossa on oltava vähintään 12 pelaajaa. Joukkue, joka ei täytä 

tätä ehtoa, suljetaan sarjasta.  

Joukkueessa voi pelata ainoastaan joukkueen pelaajaluetteloon merkitty pelaaja. Joukkue, 

joka peluuttaa pelaajaa, jota ei ole merkitty sen pelaajaluetteloon, tuomitaan hävinneeksi 9-0 
(tai 0-9) kyseisen ottelun (henkilökohtaiset tilastot säilyvät). 

3.3 Pelaajaluetteloon nimeäminen 

Pelaajaluetteloon voidaan nimetä uusia pelaajia sarjakohtaisten aikarajojen ja muiden 

säännösten puitteissa. 

Henkilö on uusi pelaaja, mikäli hän ei ole eikä ole ollut merkittynä kyseisen sarjan minkään 

joukkueen pelaajaluetteloon kyseisenä vuonna (vaikka olisi aikaisempina vuosina ollutkin 
luettelossa tai pelaisi jotakin muuta SBSL:n sarjaa). Pelaaja, joka on ollut kyseisellä kaudella 
sarjan pelaajaluettelossa, ei voi olla uusi pelaaja. Tällaisia pelaajia koskevat sarjakohtaiset 

pelaajasiirtosäädökset. Pelaajasiirrolla tarkoitetaan pelaajaluetteloon merkityn pelaajan 
siirtämistä toisen saman sarjan joukkueen pelaajaluetteloon. 

Virallinen tulkinta: Sarjasta suljetun joukkueen pelaajat eivät voi siis olla 'uusia pelaajia', 

joten siirtosäännöt koskevat heitäkin. 

Uuden pelaajan nimeäminen tapahtuu toimittamalla nimeämislomake sarjavastaavalle. 

Pelaajaluetteloon liittämisen edellytyksenä on, että 

• pelaaja suostuu nimeämiseen, 

• seura on selvittänyt pelaajalle baseballetikettiä, kuten urheilullinen käytös ja 

antidoping, ja 

• alaikäisellä pelaajalla on voimassa oleva vakuutus (joko liitetään SBSL 

ryhmävakuutukseen tai oma vakuutus). 

Pelaaja säilyy joukkueen pelaajaluettelossa, kunnes 

• tehdään pelaajasiirto (pelaaja vaihtaa toiseen joukkueeseen) tai 

• seura poistaa pelaajan joukkueensa pelaajaluettelosta tai 

• SBSL poistaa joukkueen pelaajaluettelon (esim. joukkue ei osallistu sarjaan) tai 

• SBSL poistaa pelaajan luettelosta nimeämisen edellytysten poistuessa tai muusta 

erityisen painavasta syystä (esim. pelaaja väärän ikäinen tai kurinpidolliset syyt). 

3.4 Yhteyshenkilö 

Joukkueen on nimettävä yhteyshenkilö, johon otetaan yhteyttä joukkuetta koskevissa 

asioissa. 

3.5 Sarjavastaava 

Sarjavastaava on SBSL:n nimeämä henkilö, johon joukkueet ottavat yhteyttä sarjaan 

liittyvissä asioissa. Sarjavastaava voi olla sarjataso ja lohkokohtainen. 



 

3.6 Pallot 

SBSL jakaa viralliset, sarjamaksuun sisältyvät, pelipallot joukkueille. Mikäli nämä eivät riitä, 

joukkueiden on hankittava samoja palloja omalla kustannuksellaan. Ottelun järjestävän 
joukkueen, yleensä kotijoukkueen, on varattava palloja riittävästi, jotta ottelu saadaan 
pelatuksi. 

3.7 Protestit 

Suullinen protesti on tehtävä päätuomarille heti pelisääntöjen mukaisesti sekä lisäksi 

protestilomake on toimitettava SBSL:n sarjavastaavalle seuraavan arkipäivän klo 18.00 
mennessä. Saatuaan selvitykset osapuolilta SVK käsittelee protestin. Protestimaksu 100 
euroa on maksettava liiton pankkitilille ennen kirjallisen protestin jättämistä. Maksun saa 

takaisin, mikäli protesti hyväksytään. Hyväksytyn protestin aiheuttamista toimenpiteistä 
päättää SVK. 

3.8 Ulosajot ja pelikiellot 

Kun tuomari poistaa ottelusta pelaajan tai muun henkilön (ulosajo), niin tuomari määrää 

hänelle jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 

• Ulosajon kyseisestä ottelusta, SVK ei kokoonnu. 

• Ulosajon kyseisestä ottelusta ja yhden ottelun pelikiellon, SVK ei kokoonnu. 

• Törkeästä epäurheilullisesta käyttäytymisestä toistaiseksi voimassa oleva kilpailu- ja 

toimitsijakielto. Tuomari raportoi asiasta SVK:lle, joka käsittelee asian. Ottelusta 
poistettu henkilö on kilpailu- ja toimitsijakiellossa ainakin SVK päätökseen saakka. 

Ennen päätöksen tekemistä SVK kuulee ottelusta poistettua henkilöä tai tämän 
edustajaa. 

Jos tuomari antaa henkilölle pelikiellon, niin hänen on täytettävä tuomariraportti ja 
toimitettava se SVK:lle mahdollisimman nopeasti. 

SVK:n puheenjohtaja säilyttää tuomariraportit ja päätökset kilpailu- ja toimitsijakielloista 

perusteluineen. SBSL ei julkista raporttien eikä selvitysten sisältöjä, mutta tiedottaa 
päätöksistä asianomaisia ja joukkueita sekä mahdollisesti verkkosivuillaan. 

Tuomari poistaa välittömästi ottelusta väkivaltaisesti käyttäytyvän pelaajan. 

Virallinen tulkinta: Hyökkäävän joukkueen pelaaja poistetaan ottelusta, jos hän (saatuaan 

syötön kehoonsa) edes lähtee syöttökummulle päin. 

3.9 Päihteet, nuuska ja tupakointi 

Peliasuiset pelaajat ja valmentajat eivät saa tupakoida, käyttää nuuskaa tai esiintyä 

alkoholijuomien tai muiden sellaisten aineiden vaikutuksen alaisina eivätkä pitää näitä aineita 
esillä tai taskussa kilpailutapahtuman aikana. Tämän säännön rikkomisesta seuraa välitön 

poistaminen ottelusta. 

Virallinen tulkinta: Mikäli urheilija tai valmentaja tupakoi peliasuisena ottelun jälkeen, hänelle 

merkitään ottelusta poistaminen. Siviiliasuun vaihtamisen jälkeen tupakointi on SBSL:n 

puolesta sallittua. 

3.10 Vaihtopenkki 

Järjestävän joukkueen on varattava kentälle molemmille joukkueille vaihtopenkit. 



 

Peliasuisten pelaajien on pysyttävä vaihtopenkillä, kun eivät osallistu otteluun. Ulkopuoliset 

eivät saa tulla vaihtopenkille. 

3.11 Onnettomuustilanteet 

Vakavan loukkaantumisen sattuessa tuomari voi laittaa pelin poikki ja määrätä 

jatkotilanteeksi sen, mikä tuomarin mielestä kumoaa pelin katkaisemisen. 

Mikäli ulkopuolisille aiheutetaan vahinkoa SBSL:n järjestämässä kilpailu- tai 
harjoitustilaisuudessa, on otettava yhteyttä tahoon, jolle vahinkoa on aiheutettu, SBSL:n 

hallitukseen ja tarvittaessa viranomaisiin. 

3.12 Luovutukset 

Luovutetun ottelun tulokseksi merkitään 9-0 (tai 0-9). 

Päätuomari voi harkintansa mukaan katsoa ottelun luovutetuksi, mikäli joukkue myöhästyy 

ottelun alkamisajankohdasta. Joukkuetta odotetaan pääsääntöisesti enintään 30 minuuttia, 
mutta ei välttämättä näin kauan. 

Virallinen käytäntö: Pyritään välttämään otteluiden peruuttamista. Mikäli luovutushetkellä on 

pelattu vähintään viisi vuoroparia, luovutus ei johda sarjasta sulkemiseen. 

SBSL voi sulkea sarjasta kaksi kertaa luovuttaneen joukkueen. 

Virallinen tulkinta: Useamman ottelun luovutus yhden päivän aikana lasketaan yhdeksi 

luovutukseksi. 

4 BASEBALLIN SM-SARJA, AIKUISET 

4.1 Sarja ja joukkueet 

4.1.1 SM-liiga ja divisioonat 

Ylintä sarjatasoa nimitetään baseballin SM-liigaksi, alempia tasoja divisiooniksi. 

4.1.2 Ikäryhmä 

Joukkueen pelaajan tulee täyttää sarjavuonna vähintään 16 vuotta. 

4.1.3 Sarjaan osallistuminen ja ilmoittautuminen 

SBSL:n jäsenseura voi osallistua SM-sarjaan enintään yhdellä joukkueella maksamalla 
erikseen säädetyt sarjamaksut. 

Sarjapaikkaan oikeutetun joukkueen on vahvistettava osallistumisensa sarjaan sarjavuotta 

edeltävän vuoden 1.12. mennessä toimittamalla virallinen ilmoittautumislomake SBSL:lle. 
SBSL voi anomuksesta myöntää osallistumisoikeuden myöhemminkin, mutta tämä ei ole 

automaattista. 

4.1.4 Sarjatason ja –lohkon määräytyminen 

Sarjaan ilmoittautuneet joukkueet pelaavat toistaiseksi kaikki samalla sarjatasolla ja samassa 

lohkossa. 

4.1.5 Sijoitus runkosarjassa 

Sarjapisteet määräävät joukkueiden sijoituksen runkosarjassa (kyseisessä lohkossa). Voitosta 

saa +1, tappiosta -1 ja luovutustappiosta -2 pistettä. Tasapelit uusitaan (vrt. bb-sääntö 

4.11d). 



 

Virallinen tulkinta: Mikäli molemmat joukkueet luovuttavat (esim. kumpikaan ei saa riittävästi 

pelaajia paikalle), niin molemmat joukkueet saavat -2 pistettä. 

Mikäli joukkueilla on runkosarjan päättyessä sama määrä pisteitä, paremmuus ratkaistaan 
seuraavasti:  

1) Tasoissa olevien joukkueiden keskinäisten pelien pisteet 

2) Päästettyjen juoksujen määrä runkosarjan kaikissa otteluissa (pienempi on parempi) 

3) Päästettyjen juoksujen määrä keskinäisissä otteluissa. (pienempi on parempi) 

Uusintaottelu joukkueiden välillä, mikäli runkosarjan varapäivä on vapaana. 

4) Arpa 

4.1.6 Mestaruus 

SM-liigan voittaja on aikuisten baseballin SM-sarjan mestari. SM-liiga voitetaan erillisen 

semifinaali- ja finaaliotteluohjelman mukaisesti. Mikäli finaaleja ei ole, runkosarjan voittaja on 
mestari. 

SM-sarjan mestari saa oikeuden osallistua CEB mestareiden eurocup-turnaukseen. SBSL 

tukee mestarin eurocup-matkaa vähintään 1500 eurolla. 

4.1.7 Sarjatason vaihdokset 

Sarjatason vaihdoksista käydään karsintaottelut erillisen otteluohjelman mukaisesti. Mikäli 

karsintaotteluja ei ole, alemman sarjatason lohkovoittajat nousevat yhtä ylemmälle 
sarjatasolle, jolta vastaava määrä runkosarjassa heikoiten sijoittunutta joukkuetta putoaa 

yhtä alemmalle sarjatasolle. 

4.1.8 Pelaajaluetteloon nimeäminen 

Uusia pelaajia voi nimetä pelaajaluetteloon 1.11.-31.7 aikana. 

Virallinen tulkinta: Pelkkä seuran ilmoitus ei vielä tarkoita, että pelaaja olisi merkitty 

pelaajaluetteloon, vaan merkintä tulee voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavana päivänä. 
Kulloinkin voimassa oleva pelaajaluettelo on saatavissa SBSL:ltä. 

01.08. - 31.10. aikana uusia pelaajia ei voi nimetä pelaajaluetteloon. 

4.1.9 Pelaajasiirto 

Siirtoikkunan 1.11. – 30.6. aikana pelaaja voi vaihtaa joukkuetta edellyttäen, että vanha 

seura, pelaaja ja vastaanottava seura suostuvat siirtoon. SBSL:n hallitus voi 
tapauskohtaisesti anomuksesta myöntää siirtoluvan ilman vanhan seuran suostumusta. 

Pelaajasiirto tapahtuu toimittamalla pelaajasiirtolomake SBSL:lle. 

Siirtopäivästä alkaa kahden viikon karenssiaika, jonka aikana pelaaja ei voi osallistua 

otteluihin. Esimerkki: Jos siirto on tapahtunut 1.6, pelaaja saa osallistua otteluun aikaisintaan 
15.6.  

Siirtokielto 1.7 - 31.10: Pelaaja ei voi vaihtaa joukkuetta. 

Kansainvälisissä pelaajasiirroissa noudatetaan lisäksi CEB:n siirtomääräyksiä. 

4.2 Olosuhteet ja varusteet 

4.2.1 Kenttä 

Ottelut pelataan SBSL:n hyväksymillä kentillä. 



 

SBSL päättää kentän merkitsemisestä ja kenttäkohtaisista säännöistä pääsääntöisesti ennen 

kilpailukauden alkua. Painavista syistä voi päätuomari ennen ottelun alkua päättää 
poikkeavasta toiminnasta. Kenttäsääntöjä laadittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota 

kentälle tulevan liikenteen eliminoimiseen ja muihin turvallisuusseikkoihin. 

Järjestävä taho (yleensä kotijoukkue) merkitsee kentän. Kentällä on oltava taustaverkko, 

sääntöjen mukaiset pesät, syöttökumpu ja syöttölaatta. Siirrettävä kumpu riittää 

syöttökummuksi. 

Virallinen tulkinta: Merkittävä vähintään laitonrajat ja 45-jalan viiva ja lyöntiboksit. 

4.2.2 Toimitsijat 

Runkosarjan peleihin nimetään vähintään kaksi tuomaria, pudotuspeleissä kolme tuomaria. 

SBSL tuomarivastaava nimeää tuomarit otteluihin. Ottelut pelataan, vaikka tuomareita olisi 
vähemmänkin, kuitenkin vähintään yksi. 

Kotijoukkue vastaa kirjuroinnin järjestämisestä ja sen korvauksista. Kirjuri ei saa olla 

lyöntijärjestyksessä. 

Kirjuri vastaa tuloksen ilmoittamisesta medialle (erillisen ohjeen mukaisesti) ja syöttämisestä 

liiton verkkosivuille heti ottelun päätettynä. 

Ottelun on oltava tilastoituna SBSL:n websivuilla 1 viikko ottelun päättymisestä. Jos tilastoa 

ei ole ajoissa, kotijoukkuetta sakotetaan 100 EUR. 

4.2.3 Mailat 

Ottelut pelataan CEB-ohjeistuksen mukaisesti puu- ja puukomposiittimailoilla. 

4.2.4 Pallot 

Kotijoukkue luovuttaa ottelun alkaessa tuomareille viisi pelipalloa. 

4.2.5 Pelaajien varustus 

Metallipohjaiset baseballkengät ovat kiellettyjä syöttäjillä syötettäessä siirrettävältä 
syöttökummulta. 

Lyöjän ja juoksijan on käytettävä korvasuojuksellista kypärää (toispuoleinen riittää). 

Siepparin kypärä on pakollinen. 

SBSL suosittelee yhtenäistä peliasua. Urheilullinen asu vaaditaan. Tuomari poistaa ottelusta 
epäurheilullisesti pukeutuneen pelaajan. 

Virallinen tulkinta: Farkut ja shortsit ovat epäurheilullisia. Tuomari voi vaatia erityisen 

poikkeavaan asuun (esim. sekoittava paidan väri) jonkinlaista korjausta heti. 

4.3 Otteluiden pelaaminen 

4.3.1 Otteluohjelma ja varapäivät 

Ottelut pelataan otteluohjelman mukaisesti. Järjestävä joukkue huolehtii kentän varaamisesta 

ja kustannuksista. 

Jokaisen joukkueen on varattava, mieluiten kauden loppupuolelta, kenttävuoro, jolle voidaan 

tarvittaessa siirtää peruuntunut ottelu. SBSL voi siirtää tällaiselle varapäivälle minkä tahansa 

joukkueen kotiottelun. 

4.3.2 Ottelun peruuttaminen olosuhteista johtuen 



 

Kotijoukkue voi ennen ottelukohtaista aikarajaa (neljä tuntia ennen ottelun aloitusaikaa) 

peruuttaa ottelun olosuhteista johtuen huomioiden kentän kunnon ja sääennusteen, tai 
yllättävä kentän menettäminen. Peruutuksesta on ilmoitettava ennen aikarajaa 

vierasjoukkueen yhteyshenkilölle, toimitsijoille ja sarjavastaavalle. Kotijoukkueen on 
huolehdittava, että kirjuri ilmoittaa peruutuksesta medialle. 

Aikarajan jälkeen päätuomari päättää ottelun pelaamisesta. 

Sarjavastaava määrää peruutetun ottelun paikan ja ajankohdan jollekin otteluohjelman 

varapäivistä. Mikäli varapäiviä ei ole jäljellä, sarjavastaava ilmoittaa joukkueille vaihtoehtoiset 
päivät, joille ottelu voidaan siirtää ja kotijoukkue varaa kentän. 

Mikäli tätä sääntöä hyväksikäytetään epäurheilijamaisesti, SVK voi määrätä ottelusta 
luovutuksen ja sulkea joukkueen sarjasta. 

4.3.3 Ottelusiirrot 

Ottelusiirrolla tarkoitetaan otteluohjelmaan merkityn ottelun alkamisajankohdan tai 

päivämäärän muuttamista ilman sääntöjenmukaista (sääolosuhteet, kenttävuoron 
menettäminen) syytä. 

Ottelu voidaan siirtää, mikäli molemmat joukkueet suostuvat siirtoon, viimeistään viikko 

ennen ottelun alkamisajankohtaa. Toisen joukkueen ei ole pakko suostua siirtoon. Kun 
joukkueet pääsevät yhteisymmärrykseen uudesta pelipäivästä, joukkueiden yhteyshenkilöt 
anovat siirtoa kirjallisesti sarjavastaavalta. Varapäiväksi määriteltyä kenttävuoroa ei saa 

käyttää tällaisiin ottelusiirtoihin. Sarjavastaava hyväksyy anomuksen, mikäli uusi ajankohta 
sopii SBSL kalenteriin. Tällöin sarjavastaava päivittää otteluohjelman ja ilmoittaa siirrosta 

ottelun tuomareille. Kotijoukkue ilmoittaa kirjurille siirrosta. 

4.3.4 Ottelun alkuvalmistelut 

EOA = ennen ottelun alkamista (minuuteissa) 

– 60 EOA = kotijoukkueen kenttä (BP) 

60 – 30 EOA = vierasjoukkueen kenttä (BP) 
30 – 20 EOA = koti (IF) 

20 – 10 EOA = vieras (IF) 
10 – 5 EOA = kentän huolto ja valmentajapalaveri 

5 EOA = Valmentaja- ja tuomarikokous 

Kentän on oltava merkittynä viimeistään 20 EOA. Jos kenttä ei ole merkittynä ajoissa, ottelu 

alkaa tilanteesta 1 palo vierasjoukkueen hyväksi (kotijoukkueen ensimmäinen lyöjä Out By 
Rules ja ottelu jatkuu toisesta lyöjästä). 

Lyöntijärjestykset annetaan kirjurille 10 EOA. Joukkueiden on itse huolehdittava 

harjoitusaikojensa käyttämisestä. Harjoitusaikoja ei ole pakko käyttää. 

Valmentaja- ja tuomarikokouksessa molempien joukkueiden on nimettävä yksi vastuuhenkilö 
mahdollisten ulkopuolisten järjestyshäiriöiden hoitamiseen. 

4.3.5 Pelaajamäärä ottelussa 

Ottelun alkaessa pelaajia on oltava vähintään kahdeksan. Mikäli pelaajia on vähemmän, 

ottelusta tulee luovutus. 

Jos pelaaja loukkaantuu, eikä hänen tilalleen ole vaihtopelaajaa, joukkue voi jatkaa 

pelaamista vajaamiehisenä, allekin kahdeksalla pelaajalla. Pois vaihdettua pelaajaa ei saa 
vaihtaa takaisin peliin tässäkään tapauksessa. 



 

Mikäli joukkue pelaa alle yhdeksällä pelaajalla tuomitaan lyöntijärjestyksen tyhjästä kohdasta 

automaattinen palo. Mikäli joukkueelle saapuu kesken ottelun vaihtopelaaja, joukkueen on 
merkittävä hänet lyöntijärjestyksen tyhjään kohtaan. 

4.3.6 Vuoroparien määrä 

Yksittäisen ottelun pituus on 9 vuoroparia. Ottelu päätetään kuitenkin, jos juoksuero 5 
vuoroparin jälkeen on vähintään 15 juoksua tai 7 vuoroparin jälkeen vähintään 10 juoksua 

(ylimääräistä tasoittavaa ei pelata). 

Tuplapeleissä ottelun pituus on 7 vuoroparia. Ottelu päätetään kuitenkin, jos juoksuero 5 
vuoroparin jälkeen on vähintään 10 juoksua (ylimääräistä tasoittavaa ei pelata). 

Joukkue voi luovuttaa ottelun 5 vuoroparin jälkeen ilman, että siitä tulee luovutusta 

sarjataulukkoon. Ottelun tulos on tällöin 9-0 (0-9), eikä siitä kerry henkilökohtaisia tilastoja. 

Pudotus- ja karsintapeleissä kaikki ottelut pelataan yksittäisten ottelujen säännöillä. 

Jos ottelu peruutetaan tai siirretään, niin se pelataan alkuperäisen ottelun pituisena. 

4.3.7 Pelin nopeutussäännöt 

Lämmittelysiepparia käytetään mahdollisuuksien mukaan pelin nopeuttamiseksi. 

Vuoron vaihtoon aikaa on käytettävissä 1 minuutti. 

4.3.8 Ottelun parhaat pelaajat 

Kirjuri valitsee tai antaa jollekulle tehtäväksi valita ottelun parhaat pelaajat (yksi molemmista 

joukkueista). 

4.4 Muut SM-sarjan säännöt 

4.4.1 Henkilökohtaisten tilastojen minimimäärät 

Lyöjällä täytyy olla vähintään 2.5 lyöntikertaa (total appearances at the plate) ja syöttäjällä 

vähintään 1 vuoropari joukkueen pelaamaa ottelua kohti (vertaa bb-sääntö 10.23). 

4.4.2 Pokaali ja mitalit 

SM-liigan voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjavastaavalle ilman 

erillistä huomautusta seuraavan vuoden 01.06. mennessä.  

Kolmen parhaan joukkueen pelaajat ja valmentajat palkitaan mitaleilla (enintään 
25kpl/joukkue). 

5 SUOMISARJA 

5.1 Sarja ja joukkueet 

5.1.1 Ikäryhmä 

Joukkueen pelaajan tulee täyttää sarjavuonna vähintään 14 vuotta. 

5.1.2 Sarjaan osallistuminen ja ilmoittautuminen 

SBSL:n jäsenseura voi osallistua Suomisarjaan yhdellä tai useammalla joukkueella. 

Taholle, joka ei ole SBSL jäsenseura, voidaan myöntää Suomisarjan paikka yhdelle tai 

useammalle joukkueelle. 



 

Sarjapaikkaan oikeutetun joukkueen on vahvistettava osallistumisensa sarjaan sarjavuonna 

1.3. mennessä toimittamalla virallinen ilmoittautumislomake SBSL:lle. SBSL voi anomuksesta 
myöntää osallistumisoikeuden myöhemminkin, mutta tämä ei ole automaattista. 

5.1.3 Sarjatason ja –lohkon määräytyminen 

Sarjaan ilmoittautuneet joukkueet pelaavat kaikki samalla sarjatasolla. Sarja voidaan 
tarvittaessa jakaa lohkoihin. 

5.1.4 Suomisarjan pelitapa 

Suomisarjaa pelataan turnausmuotoisena niin, että jokainen joukkue järjestää yhden kolmen 

joukkueen turnauksen. Joukkueet sopivat sarjavastaavan kanssa järjestämästään 
turnauspäivästä. Järjestävä joukkue vastaa kentän varaamisesta ja siitä koituvista 
kustannuksista. Sarjavastaava laatii turnauspäiville otteluohjelmat. 

5.1.5 Sijoitus Suomisarjassa 

Turnausotteluista kerättävät pisteet määräävät joukkueiden sijoituksen kyseisessä lohkossa. 

Voitosta saa +1, tasapelistä 0, tappiosta -1 ja luovutustappiosta -2 pistettä. 

Virallinen tulkinta: Mikäli molemmat joukkueet luovuttavat, niin molemmat joukkueet saavat 

-2 pistettä. 

Mikäli joukkueilla on sarjan päättyessä sama määrä pisteitä, paremmuus ratkaistaan 

seuraavasti: 

1) Tasoissa olevien joukkueiden keskinäisten pelien pisteet 

2) Päästettyjen juoksujen määrä sarjan kaikissa otteluissa (pienempi on parempi) 

3) Päästettyjen juoksujen määrä keskinäisissä otteluissa. (pienempi on parempi) 

4) Arpa 

Mikäli lohkoja on yksi, sen voittaja on Suomisarjan mestari. Mikäli lohkoja on useita, SBSL 
järjestää lohkovoittajien keskinäisen finaaliturnauksen, jonka voittaja on Suomisarjan 

mestari.  

5.1.6 Pelaajaluetteloon nimeäminen 

Uusia pelaajia voi nimetä pelaajaluetteloon aina. 

Joukkueessa saa pelata pelaajaluetteloon nimeämätönkin pelaaja, mutta hänet on nimettävä 

siihen ensi tilassa ottelun jälkeen. 

5.1.7 Pelaajasiirrot ja lainapelaajat 

Pelaaja voi vaihtaa toisen joukkueen pelaajaluetteloon muulloin kuin turnauspäivinä 
edellyttäen, että vanha joukkue, pelaaja ja vastaanottava joukkue suostuvat siirtoon. 

Suomisarjan sarjavastaava voi tapauskohtaisesti anomuksesta myöntää siirtoluvan ilman 
vanhan joukkueen suostumusta. 

Mikäli toisella joukkueella on alle yhdeksän pelaajaa ja toisella joukkueella on yli yhdeksän 

pelaajaa, niin enemmän pelaajia omaavan joukkueen on lainattava ylijäämästään 
pelaaja/pelaajia toiselle joukkueelle ottelun urheilullisuuden parantamiseksi. Lainapelaaja voi 
olla myös lepovuorossa olevasta joukkueesta, mutta sillä ei ole velvollisuutta lainata pelaajaa.  

Lainapelaajan voi vaihtaa kesken ottelun, ei kuitenkaan kesken vuoroparia.  

Lainapelaajaa ei liitetä joukkueen pelaajaluetteloon. 



 

5.2 Olosuhteet ja varusteet 

5.2.1 Kenttä 

Järjestävän joukkueen on sovittava kentästä ja sen merkitsemisestä sekä kenttäsäännöistä 
sarjavastaavan kanssa.   

5.2.2 Toimitsijat 

Turnauksen lepovuorossa oleva joukkue vastaa ottelun tuomaroinnista. 

Suomisarjan otteluissa ei ole pakollista ottelukirjanpitoa. 

Turnauksen järjestävä joukkue vastaa tulosten ilmoittamisesta SBSL verkkosivuille. 

5.2.3 Mailat 

Ottelut pelataan puisilla, keraamisilla, alumiinisilla tai muusta materiaalista yleisesti 

hyväksytyn valmistajan tekemillä baseball-mailoilla. 

5.2.4 Pallot 

Turnauksen järjestäjä luovuttaa ottelun alkaessa tuomareille neljä pelipalloa. 

5.2.5 Pelaajien varustus 

Metallipohjaiset baseballkengät ovat kiellettyjä syöttäjillä syötettäessä siirrettävältä 

syöttökummulta. 

Lyöjän ja juoksijan on käytettävä korvasuojuksellista kypärää (toispuoleinen riittää). 

Siepparin kypärä on pakollinen. 

SBSL suosittelee yhtenäistä peliasua ja urheilullista asua. 

5.3 Otteluiden pelaaminen 

5.3.1 Turnauksen peruuttaminen olosuhteista johtuen 

Järjestävä joukkue voi ennen turnauskohtaista aikarajaa (kolme tuntia ennen ensimmäisen 

ottelun aloitusaikaa) peruuttaa ottelun olosuhteista johtuen (huomioiden kentän kunnon ja 
sääennusteen). Peruutuksesta on ilmoitettava ennen aikarajaa vierasjoukkueiden 

yhteyshenkilöille  ja sarjavastaavalle. 

Aikarajan jälkeen otteluiden tuomarit päättävät otteluiden pelaamisesta. 

Sarjavastaava määrää peruutetun turnauksen, tai pelaamatta jääneiden otteluiden, paikan ja 
ajankohdan. Järjestävä joukkue varaa ajankohdalle kentän, jonka kustannuksista SBSL 

maksaa puolet. 

Mikäli tätä sääntöä hyväksikäytetään epäurheilijamaisesti, SVK voi määrätä otteluista 

luovutukset ja sulkea joukkueen sarjasta. 

5.3.2 Turnaussiirrot 

Turnaussiirrolla tarkoitetaan otteluohjelmaan merkityn turnauksen päivämäärän muuttamista 
ilman sääntöjenmukaista (sääolosuhteet, kenttävuoron menettäminen) syytä. 

Turnaus voidaan siirtää, mikäli kaikki siihen osallistuvat joukkueet suostuvat siirtoon, 

viimeistään viikko ennen turnausta. Kun joukkueet pääsevät yhteisymmärrykseen uudesta 
pelipäivästä, joukkueiden yhteyshenkilöt anovat siirtoa kirjallisesti sarjavastaavalta. 

Sarjavastaava hyväksyy anomuksen, mikäli uusi ajankohta sopii SBSL kalenteriin. Tällöin 
sarjavastaava päivittää otteluohjelman. 



 

5.3.3 Pelaajamäärä ottelussa 

Ottelun alkaessa pelaajia on oltava, mahdolliset lainapelaajat mukaan lukien, vähintään 

kahdeksan. Mikäli pelaajia on vähemmän, ottelusta tulee luovutus. 

Jos pelaaja loukkaantuu, eikä hänen tilalleen ole vaihto- tai lainapelaajaa, joukkue voi jatkaa 

pelaamista vajaamiehisenä, allekin kahdeksalla pelaajalla. 

Mikäli joukkue pelaa alle yhdeksällä pelaajalla tuomitaan lyöntijärjestyksen tyhjästä kohdasta 

automaattinen palo. Mikäli joukkueelle saapuu kesken ottelun vaihtopelaaja, joukkueen on 

merkittävä hänet lyöntijärjestyksen tyhjään kohtaan. 

5.3.4 Vaihdot ottelun aikana 

Pois vaihdetun pelaajan saa vaihtaa takaisin peliin, kuitenkin aikaisintaan seuraavassa 

vuorossa. 

5.3.5 Syöttäjä 

Yksi syöttäjä saa syöttää yhdessä ottelussa enintään kolme vuoroa.  

Henkilö, joka on syöttänyt SM-sarjassa kuluvalla tai edeltävällä kaudella vähintään 

tilastokelpoisuuden verran vuoroja, ei saa syöttää Suomisarjassa. 

5.3.6 Ottelun pituus 

Ottelun pituus on 7 vuoroparia. Kuitenkaan 1h45min jälkeen ei aloiteta uutta vuoroparia eikä 
tasoittavaa vuoroa kotijoukkueen johtaessa.  

5.3.7 Pelin nopeutussäännöt 

Lämmittelysiepparia käytetään mahdollisuuksien mukaan pelin nopeuttamiseksi. 

Vuoron vaihtoon aikaa on käytettävissä 1 minuutti. 

Vuoro vaihtuu yhdeksän lyöjän jälkeen, vaikka puolustus ei olisikaan saanut kolmea paloa 

aikaiseksi. Poikkeus: Mikäli viimeinen lyöjä kävelee ykköselle (BB tai HP), niin seuraava lyöjä 
saa vielä lyödä.    

5.4 Muut Suomisarjan säännöt 

5.4.1 Pokaali ja mitalit 

Suomisarjan voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjavastaavalle ilman 

erillistä huomautusta seuraavan vuoden 01.06. mennessä.  

Sarjan parhaan joukkueen pelaajat ja valmentajat palkitaan mitaleilla (enintään 
25kpl/joukkue). 

6 BASEBALLIN SUOMEN CUP 

6.1 Sarja ja joukkueet 

6.1.1 Ikäryhmä 

Kuten aikuisten SM-sarja. 

6.1.2 Sarjavastaava 

Suomen Cupin sarjavastaavana toimii SM-sarjan sarjavastaava. 



 

6.1.3 Sarjaan osallistuminen ja ilmoittautuminen 

SM-sarjan joukkue osallistuu automaattisesti Suomen Cupiin ainakin yhdellä joukkueella. 

Osallistumismaksu sisältyy SM-sarjan sarjamaksuun. 

Suomi-sarjan joukkue saa osallistua Suomen Cupiin ilmoittautumalla sarjavastaavalle 1.12. 

mennessä. Suomisarjan joukkueilta peritään erillinen osallistumismaksu. SBSL voi 
anomuksesta myöntää osallistumisoikeuden myöhemminkin, mutta tämä ei ole 

automaattista. 

 
Muiden joukkueiden osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti. 

6.1.4 Ottelukaavio 

Sarjavastaava laatii ottelukaavion ilmoittautuneiden joukkueiden määrän mukaisesti. 

6.1.5 Pelaajaluettelo 

Pelaajaluettelot ilmoitetaan Suomen Cupin sarjavastaavalle viimeistään viikko ennen cupin 
ensimmäistä ottelua. 

6.1.6 Pelaajasiirto 

Suomen Cupissa ei ole pelaajasiirtomahdollisuutta. 

6.2 Olosuhteet ja varusteet 

6.2.1 Kenttä 

Kuten SM-sarjassa. 

6.2.2 Toimitsijat 

Suomen Cupin peleissä on kaksi SBSL tuomarivastaavan nimeämää tuomaria. 

Kirjurointia ei vaadita. 

Kotijoukkueen yhteyshenkilö vastaa ottelutuloksen ilmoittamisesta medialle (erillisen ohjeen 

mukaisesti) ja syöttämisestä SBSL verkkosivuille. 

6.2.3 Mailat 

Kuten Suomisarjassa. 

6.2.4 Pallot 

Kotijoukkue luovuttaa ottelun alkaessa tuomareille neljä pelipalloa. 

6.2.5 Pelaajien varustus 

Kuten Suomisarjassa. 

6.3 Otteluiden pelaaminen 

6.3.1 Otteluohjelma ja varapäivät 

 

Ottelut pelataan otteluohjelman mukaisesti. Kotijoukkue huolehtii kentän varaamisesta ja 

kustannuksista. 

 



 

Peruuntunut ottelu voidaan siirtää SM-sarjan mille tahansa varapäivälle tai muulle päivälle. 

6.3.2 Ottelun peruuttaminen olosuhteista johtuen 

Kuten SM-sarjassa, turnausohjelman puitteissa. 

6.3.3 Ottelusiirrot 

Kuten SM-sarjassa, turnausohjelman puitteissa. 

6.3.4 Ottelun alkuvalmistelut 

Kuten SM-sarjassa turnausohjelman puitteissa. 

6.3.5 Pelaajamäärä ottelussa 

Kuten SM-sarjassa. 

6.3.6 Vuoroparien määrä 

Kaikki Suomen Cupin ottelut pelataan kuten SM-sarjan 7 vuoroparin ottelut. Suomen Cupissa 

voidaan asettaa aikaraja. 

6.3.7 Pelin nopeutussäännöt 

Kuten SM-sarjassa. 

6.4 Muut Suomen Cupin säännöt 

6.4.1 Pokaali 

Suomen Cupin voittaja palkitaan kiertopokaalilla, joka on palautettava sarjavastaavalle 
seuraavan vuoden 1.6. mennessä.  

7 MUUT SARJAT 

Muita sarjoja koskevia sääntöjä laaditaan sitä mukaan, kuin ne tulevat ajankohtaisiksi.  

Muutoshistoria 

Sääntöjä uudistettu laajasti maaliskuussa 2010. 


