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1. Laji
1.1

Yleistä
Nämä säännöt koskevat SBSL:n järjestämiä baseball-sarjoja ja softball-sarjoja ja soveltuvin
osin myös muita SBSL:n järjestämiä tapahtumia. Nämä säännöt astuvat voimaan
01.11.2009 ja ovat toistaiseksi voimassa. Baseball-ja softball-ottelut pelataan virallisten
baseball-ja softball-sääntöjen mukaisesti, ellei näissä säännöissä muuta mainita.
Osallistumalla kilpailutoimintaan seurat ja niitä edustavat joukkueet, toimitsijat ja urheilijat
sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Seurajohtajien on huolehdittava siitä, että
joukkueet tuntevat heitä koskevat kohdat kilpailusarjasäännöistä.
SBSL:n hallitus nimeää sarjavaliokunnan (SVK), jonka tehtävänä on:
•

Käsitellä protestit ja muut otteluihin liittyvät asiat, jotka baseball-ja softballsääntöjen mukaan liiga käsittelee, kuten esimerkiksi määrää kilpailu-ja
toimitsijakiellot epäurheilijamaisesta käytöksestä.

•

Valita runkosarjan ja finaaleiden parhaat pelaajat.

Näiden sääntöjen rikkomisista seuraavista rangaituksista päättää SBSL:n hallitus näiden
sääntöjen puitteissa, paitsi niissä asioissa, joissa SVK on valtuuttettu tekemään päätökset.
Niistä kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä,
päättää SBSL:n hallitus tapauskohtaisesti.

1.2

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.
Henkilö, joka syyllistyy toistuvaan ja/tai törkeään epäurheilulliseen käytökseen, asetetaan
kilpailu- ja toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään viikoksi.
Virallinen tulkinta: Kolme kertaa on toistuva.

1.3

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.
Addiktoitunut käyttäjä ohjataan vieroitushoitoon.

1.4

Yleinen lainkuuliaisuus
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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.

1.5

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.

1.6

Vakuutus
SBSL:llä on järjestäjävastuuvakuutus. SBSL ei huloehdi täysi-ikäisen pelaajan
vakuutuksesta ja suosittelee pelaajavakuutusta. Alaikäisillä pelaajalla on oltava vakuutus
kilpailu- ja harjoittelutoiminnan tapaturmien varalle. Vakuutus voi olla SBSL:n
sopimusvakuutus (ryhmävakuutus) tai pelaajan muu vakuutus (vanhempien kirjallinen
ilmoitus vaaditaan).
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2. Kaikkia sarjoja koskevia sääntöjä
2.1

Avoimet sarjat ja turnaukset
SBSL voi järjestää avoimia sarjoja ja turnauksia, joiden osallistumisoikeudesta päätetään
tapauskohtaisesti.

2.2

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.

2.3

Seuran konkurssi tai muu purkautuminen
Seuran konkurssi tai muu purkautuminen kesken kilpailukauden ei johda seuran
joukkueiden sarjasta sulkemiseen, mikäli konkurssipesä tai muu vastaava taho hoitaa
seuran urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut. Mikäli taloudellisia vastuita ei
hoideta, suljetaan seuran joukkueet kilpailusarjoista. SBSL:n hallitus voi kuitenkin erillisellä
päätöksellä sallia muiden kuin SM-liiga-joukkueen jatkamisen kilpailutoiminnassa.
Mikäli seurasta siirtyy vähintään seitsemän pelaajaluettelossa olevia lisenssin omaavaa SMliiga-pelaajaa senioripelaajaa johonkin toiseen seuraan (uuteen tai jo olemassa olevaan)
ennen seuraavan kilpailukauden päättymistä, 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.

2.4

Pelaajaluettelo
Pelaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa sarjaa kohti. Pelaajan mahdollisten eri sarjojen
joukkueiden on edustettava samaa seuraa. Erityisestä syystä liitto voi kuitenkin
anomuksesta myöntää pelaajalle määräaikaisen oikeuden edustaa eri seuraa eri
joukkueissa.
Virallinen tulkinta: Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, ettei kotiseuralla pelaajan
ikäryhmässä ole joukkuetta. Luonnollisesti tällaisen luvan myöntämisen edellytyksenä on
kotiseuran suostumus.

2.5

Pelaajamäärä ottelussa
Ottelun alkaessa pelaajia on oltava vähintään kahdeksan.
Jos pelaaja loukkaantuu, eikä hänen tilalleen ole vaihtopelaajaa, joukkue voi jatkaa
pelaamista vaajaamiehisenä, allekin kahdeksalla pelaajalla. Pois vaihdettua pelaajaa ei saa
vaihtaa takaisin peliin tässäkään tapauksessa.
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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.

2.6

Varusteet
Seniorien baseballin SM-liigassa käytetään CEB-ohjeistuksen mukaisesti puu- ja
puukomposiittimailoja.
Muissa kuin seniorien baseballin SM-liigassa saa käyttää keraamisia, alumiinisia, puisia tai
muusta materiaalista yleisesti hyväksytyn valmistajan tekemiä baseball-/softball-mailoja.
Metallipohjaiset baseball-kengät ovat kiellettyjä juniori-ja kadettisarjassa sekä miesten SMsarjassa syöttäjillä syötettäessä siirrettävältä syöttökummulta.
Lyöjän ja juoksijan on käytettävä korvasuojuksellista kypärää (toispuoleinen riittää
senioriSM-liigassa ja Suomisarjassa). Siepparin kypärä on pakollinen.
Pesäpalloräpylää ei saa käyttää.
SBSL suosittelee yhtenäistä peliasua. Urheilullinen asu vaaditaan. Tuomari poistaa ottelusta
epäurheilullisesti pukeutuneen pelaajan.
Virallinen tulkinta: Farkut ja baseballissa shortsit ovat epäurheilullisia. Tuomari voi vaatia
erityisen poikkeavaan asuun (esim. sekoittava paidan väri) jonkinlaista korjausta heti.

2.7

Vuoroparit
Yksittäiset ottelut: pituus on 9 vuoroparia. Ottelu päätetaan kuitenkin, jos juoksuero 5
vuoroparin jälkeen on vähintään 15 juoksua tai 7 vuoroparin jälkeen vähintään 10 juoksua
(ylimääräistä tasoittavaa ei pelata).
Doubleheaderit: pituus on 7 vuoroparia. Ottelu päätetaan 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.
SM-liigan pudotuspeleissä kaikki ottelut pelataan ”ykittäiset ottelut”-säännöillä.

2.8

Luovutukset
Ottelua ei voida siirtää pelaajamäärään vedoten ilman, että vastustaja suostuu siirron ja
vahvistaa tätä kirjallisesti sarjapäällikölle. kun otteluohjelma on vahvistettu.
Luovutetun ottelun tulokseksi merkitään 9-0 (tai 0-9).
Päätuomari voi harkintansa mukaan katsoa ottelun luovutetuksi, mikäli joukkue myöhästyy
ottelun alkamisajankohdasta.
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.

2.9

Protestit
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Suullinen protesti on tehtävä päätuomarille heti sekä lisäksi kirjallinen protesti (elomakeena) on toimitettava SBSL:lle sarjapäällikölle seuraavan arkipäivän klo 18:aan
mennessä. Saatuaan selvitykset osapuolilta protestin käsittelee SVK. Protestimaksu (xx.euroa) on maksettava liitolle kirjallisen protestin jättämisen yhteydessä. Maksun saa
takaisin, mikäli protesti hyväksytään. Hyväksytyn protestin aiheuttamista toimenpiteistä
päättää SVK.

2.10 Ottelun peruutus
Kotijoukkue tekee ennen ottelukohtaista aikarajaa (ottelun aloitusaika – neljää tuntia)
päätöksen pelaamisesta huomioiden olosuhteet (kentän kunto, sääennuste jne).
Peruutuksesta on välittömästi ilmoitettava vierasjoukkueen yhteyshenkilölle, toimitsijoille ja
sarjapäällikölle.
Aikarajan jälkeen päätuomari päättää ottelun pelaamisesta.
SBSL määrää siirretyn ottelun paikan ja ajankohdan.

2.11 Ottelun siirto
Pelipäivänä ottelua ei voida siirtää. Aikaisemmin kun pelipäivänä joukkue voi sopia
vastustajansa kanssa ottelun siirrosta. Vastustajalla ei ole pakko suostua. Kun molemmat
osapuolet pääsevät yhteenymmärrykseen uudesta pelipäivästä, joukkueiden yhteyshenkilöt
ilmoittavat siirrosta kirjallisesti sarjapäällikölle. Sarjapäällikkö vahvistaa siirtoa molemille
joukkueille, päivittää otteluohjelmaa ja ilmoittaa siirrosta ottelun tuomareille. Kotijoukkue
pitää kirjuria ajan tasalla.

2.12 Päihteet, nuuska ja tupakointi
Peliasuiset pelaajat ja valmentajat eivät saa tupakoida, käyttää nuuskaa tai esiintyä
alkoholijuomien tms aineiden vaikutuksen alaisina 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.

2.13

Järjestys

Tuomari poistaa välittömästi ottelusta väkivaltaisesti käyttäytyvän pelaajan.
Virallinen tulkinta: Hyökkäävän joukkueen pelaaja poistetaan ottelusta, jos hän (saatuaan
syötön kehoonsa) edes lähtee syöttökummulle päin.
Jos tuomari poistaa ottelusta pelaajan tai muun henkilön, on hänen täytettävä
pelistäpoistokaavakelomake (e-lomake) ja toimitettava se SVK:lle mahdollisimman
nopeasti. Tuomari voi määrätä henkilölle lisäksi yhden ottelun pelikiellon. Mikäli ulosajon
syy oli törkeä epäurheilullinen käytös, SVK käsittelee asian ensi tilasssa, ja pelistä poistettu
pelaaja on kilpailukiellossa ainakin SVK:n päätökseen saakka.
Peliasuisten pelaajien on pysyttävä vaihtopenkillä. Ulkopuoliset eivät saa tulla
vaihtopenkille.
Vaihtopenkkialueella (dugout) saavat oleskella vain henkilöt, jotka osallistuvat joukkueen
toimintaan pelin aikana (valmentajat, pelaajat, fysioterapeutti, tms). Muut henkilöt
(perheenjäsenet, ystävät, entiset pelaajat, lemmikit, kirjurit, tms) ovat katsojia ja he
oleskelevat vain katsomossa tai muualla kentän ulkopuolella.
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Pelaajat ja valmentajat oleskelevat pelin aikana vain dugoutissa, bullpenissa (tai mitä
kentällä katsotaan lämmittelyalueeksi), "on deck"-ympyrässä tai kentällä. Poikkeus: Pelaaja
tai valmentaja saa käydä kirjurin luona kysyeessä pelin tilannetta ja/tai ilmoittaessa
pelaajavaihdosta. Tämän jälkeen pelaaja/valmentaja palaa viipymättä takaisin dugoutiin tai
kentälle.

2.14

Rangaistusluettelo

Tapahtuma

Rangaistus

Epäurheilullinen käytäntö

1) Ulosajo
2) Vähintään yhden ottelun kilpailukielto

Kunnianloukkaus

1) Vähintään yhden ottelun kilpailukielto

Yritetty hyökkäys

1) Vähintään yhden ottelun kilpailukielto
2) Vähintään kahden ottelun kilpailukielto
3) Vähintään kolmen ottelun kilpailukielto

Fyysinen väkivalta
ilman loukkaantumista

1) Vähintään kahden ottelun kilpailukielto
2) Vähintään kuuden ottelun kilpailukielto
3) Vähintään yhden vuoden kilpailukielto

Fyysinen väkivalta
loukkaantumisella

1) Vähintään viiden ottelun kilpailukielto
2) Vähintään yhden vuoden kilpailukielto
3) Kilpailukielto elinajaksi

1) = ensimmäinen kerta, 2) = toinen kerta, 3) = kolmannen kerta
Laskutus alkaa taas nollalla vasta, kun kolmen vuoden sisällä ei tullut uusia tapahtumia
(Poikkeus: Kunnianloukkauksia).

2.15 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.

2.16 Pelin nopeuttamissäännöt
Lämmittelysiepparin käytetään mahdollisuuksien mukaan pelin nopeuttamiseksi.
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3. SM-liigaa koskevia sääntöjä
3.1

Ikäryhmä
Joukkueen pelaaja tulee täyttää sarjavuonna vähintään 16 vuotta.

3.2

Sarjaan osallistuminen ja ilmoittautuminen
SBSL:n jäsenseura voi osallistua enintään yhdellä joukkueella maksamalla erikseen säädetyt
sarjamaksut, jotka pitää olla liitolle maksettu sarjavuoden 01.05. päivän mennessä.
Sarjapaikkaan oikeutetun joukkueen on vahvistettava osallistumisensa sarjavuoden
edeltyvän vuoden 01.12. mennessä täyttäämällä virallisen e-lomakkeen (SBSL:n
nettisivuilla).
Jos uusi joukkue muodostetaan vasta ilmoittautumispäivän jälkeen, SBSL voi anomuksesta
myöntää osallistumisoikeuden tätä myöhemminkin. Uusi joukkue lähettää sarjaan
ilmoittautumisen yhdeydessä myös pelaajaluettelonsa (e-lomakkeena).

3.3

Sijoitus sarjassa
3.3.1 Runkosarja
Sarjapisteet määräävät joukkueiden sijoituksen runkosarjassa. Voitosta saa +1,
tappiosta -1 ja luovutustappiosta -2 pistettä. Tasapelit uusitaan (vrt bb-sääntö 4.11d).
Virallinen tulkinta: Mikäli molemmat joukkueet luovuttaavat (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 ruonkosarjan kaikissa otteluissa (pienempi on
parempi)
3) Päästettyjen juoksujen määrä keskinäisissä otteluissa. (pienempi on parempi)
4) Uusintaottelu joukkueiden välillä, mikäli SVK katsoo sen mahdolliseksi
otteluohjelman puitteissa
5) Arpa
3.3.2 Mestaruus
Sarjan mestaruus voitetaan erillisen semifinaali- ja finaaliotteluohjelman mukaisesti.
Mikäli finaaleja ei ole, runkosarjan voittaja on mestari.

3.4

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).

3.5

Pelaajaluettelo ja lisenssit
SBSL pitää joukkueittain pelaajaluetteloa, johon on kustakin pelaajasta merkitty mm. nimi,
kansalaisuus ja syntymäaika ja luetteloonottamispäivämäärä. Pelaaja voi olla
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pelaajaluettelossa vain, jos hänellä on voimassa oleva henkilökohtainen pelaajalisenssi.
Pelaajalisenssi on voimassa maksuvuotta seuraavan vuoden 31.3. saakka.
Virallinen tulkinta: Pelaaja säilyy edelliskauden joukkueen pelaajana 31.3. saakka, jos
siirtoilmoitusta ei tehdä.
Alaikäisellä pelaajalla lisenssi sisältää vakuutuksen. Mikäli alaikäisellä pelaajalla on muu
voimassa oleva vakuutus, pelaajalle voidaan myöntää alennusta lisenssimaksuun
vakuutusmaksun verran kirjallista ilmoitusta vastaan. SBSL ei huolehdi täysi-ikäisen
pelaajan vakuutuksesta. SBSL suosittelee pelaajavakuutusta.
Jokaisen joukkueen pelaajaluettelossa on oltava vähintään 12 lisenssoittua pelaajaa.
Joukkue, joka ei täytä tätä ehtoa, suljetaan sarjasta.
Jos pelaajaa ei ole merkitty minkään joukkueen pelaajaluetteloon, niin häntä pidetään
'uutena pelaajana' (vaikka olisi aikaisempina vuosina ollutkin luettelossa). Seura voi
täydentää pelaajaluettelojaan uusilla pelaajilla 31.7 saakka. Pelaaja, jolla on/on ollut
kyseisen kauden pelaajalisenssi, ei voi olla uusi pelaaja.
Virallinen tulkinta: Sarjasta suljetun joukkueen pelaajat eivät voi siis olla 'uusia pelaajia',
joten siirtosäännöt koskevat heitäkin.
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).
Virallinen tulkinta: Pelkkä seuran ilmoitus ei vielä tarkoita, että pelaaja olisi merkitty
pelaajaluetteloon, vaan merkintä tulee voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavana päivänä
klo 00.01. Kulloinkin voimassa oleva pelaajaluettelo on saatavissa SBSL:ltä.

3.6

Pelaajaluetteloon nimeäminen
Uusi pelaaja nimeätään pelaajaluetteloon täyttäämällä e-lomakkeen SBSL:n nettisivuilla.
Joukkue voi nimetä uusia pelaajia pelaajaluetteloonsa 01.11. - 31.07. aikana edellyttäen,
että
•

pelaaja ei ole nimeämishetkellä minkään joukkueen pelaajaluettelossa,

•

pelaaja suostuu nimeämiseen ja

•

seura on selvittänyt pelaajalle baseball-etikettiä (kuten urheilullinen käytös ja
antidoping).

Virallinen tulkinta: Sarjasta suljetun joukkueen pelaajat eivät voi siis olla ”uusia pelaajia”,
joten siirtosäännöt koskevät heitäkin.
01.08. - 31.10. aikana uusia pelaajia ei voi nimetä pelaajaluetteloon.
Pelaaja säilyy joukkueen pelaajaluettelossa, kunnes

3.7

•

tehdään pelaajasiirto (pelaaja vaihtaa toiseen joukkueeseen) tai

•

seura poistaa pelaajan joukkueensa pelaajaluettelosta tai

•

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

Pelaajasiirrot
Pelaajasiirrolla tarkoitetaan pelaajaluetteloon merkityn pelaajan siirtäämistä toisen
joukkueen muuttumista/lisäystä pelaajaluetteloonssa. Siirrosta ilmoitetaan täyttäämällä elomakkeen SBSL:n nettisivuilla. Lisenssi säilyy pelaajasiirroissa.
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Vapaa siirtyminen Siirtoikkuna 1.11 – 31.330.6: Pelaaja voi vaihtaa joukkuetta toisen
seuran pelaajaluetteloon edellyttäen, että vanha seura, pelaaja ja vastaanottava seura
suostuvat siirtoon siirron kirjausmaksu on maksettu liittoon. SBSL:n hallitus voi
tapauskohtaisesti anomuksesta myöntää siirtoluvan ilman vanhan seuran suostumusta.
Liitto ilmoittaa siirtymisestä vanhalle seuralle. Seuran sisällä pelaaja voi vaihtaa joukkuetta
tai liittyä uuteen joukkueeseen vapaasti ilman kirjausmaksua.
Rajoitettu siirtyminen 1.4 - 30.6: Pelaaja voi vaihtaa seuraa edellyttäen, että vanha seura
suostuu pelaajan siirtymiseen. Pelaaja voi vaihtaa joukkuetta tai liittyä uuteen
joukkueeseen seuran sisällä. Kaikkien näiden muutosten vahvistamisen edellytyksenä on
kirjausmaksun maksaminen ja niitä seuraa kahden viikon karenssiaika, jonka aikana pelaaja
ei voi osallistua otteluihin siinä sarjassa, jonka pelaajaluettelossa muutos tapahtui.
Siirtopäivämäärästä alkaa kahden viikon karenssiaika, jonka aikana pelaaja ei voi osallistua
otteluihin.
Siirtokielto 1.7 - 31.10: Pelaaja ei voi vaihtaa seuraa eikä joukkuetta.

3.8

Ulkomaalaispelaajat
Ulkomaalainen voidaan merkitä pelaajaluetteloon, jos hän on Suomessa vähintään kolme
kuukautta yhtäjaksoisesti kyseisenä kalenterivuonna. Pelaajaluetteloon merkityn
ulkomaalaisen pelaamista ei rajoiteta. Kolmen kuukauden sääntöä rikkonutta joukkuetta
rangaistaan pääsääntöisesti, niinkuin se olisi peluuttanut pelaajaluetteloon
merkitsemätöntä pelaajaa.
Yli viisi vuotta Suomessa asunut ulkomaalainen voidaan katsoa SBSL:n päätöksellä
suomalaiseksi pelaajaksi.
Virallinen tulkinta: 'Suomalaiseksi' hyväksymisen jälkeen ei ulkomaalaiselta pelaajalta enää
vaadita selvitystä Suomessa oleskelusta, vaikka hän asuisikin välillä ulkomailla.
Kansainvälisissä pelaajasiirroissa noudatetaan CEB:n siirtomääräyksiä.

3.9

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.
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.
Päätuomari päättää, onko kenttä pelattavassa kunnossa.

3.10 Pallot
SBSL jakaa viralliset pelipallot joukkueille. Pallot sisältyvät sarjamaksuihin. Kotijoukkue
varaa palloja riittävästi, jotta ottelu saadaan pelatuksi. Ottelun alussa tuomareille täytyy
luovuttaa viisi uutta pelipalloa. Päätuomari hyväksyy pelipallot, joiden on oltava yhtenäiset.
Pudotuspeleissä SBSL toimittaa pallot kotijoukkueelle ilmaiseksi.

3.11 Toimitsijat
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Runkosarjan peleissä on kaksi tuomaria, pudotuspeleissä kolme tuomaria. Kaikkilla
tuomareilla täytyy olla SBSL:n myöntämä lisenssi.
Kotijoukkue vastaa kirjuroinnin järjestämisestä ja sen korvauksista. Kirjuri ei saa olla
lyöntijärjestyksessä.
Kirjuri vastaa ottelutuloksen ilmoittamisesta medialle (erillisen ohjeen mukaisesti) ja liitolle
(viestillä sarjapäällikkölle tai netissä Admin-sivujen kautta, heti ottelun päätetynä).
Ottelun on oltava tilastoituna SBSL:n web-sivuilla 1 viikko ottelun päättymisestä. Jos
tilastoa ei ole ajoissa, kotijoukkuetta sakotetaan 100 EUR.

3.12 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 = Kotijoukkue kentälle ja syöttäjä lämmittelemään
Kentän on oltava merkittynä viimeistään 20 EOA, mihin asti kotijoukkueella on oikeus
harjoitella kentällä.
Vierasjoukkue saa kentän harjoittelemista varten 20 EOA 10 minuutin ajaksi.
Lyöntijärjestykset (ja lista vaihtopelaajista pelinumeroineen) annetaan päätuomarille ja
kirjurille 10 EOA. Joukkueiden on itse huolehdittava harjoitusaikojensa käyttämisestä.

3.13 Ottelun parhaat pelaajat
Kirjuri valitsee tai antaa jollekulle tehtäväksi valita ottelun parhaat pelaajat (yksi
molemmista joukkueista). Ottelun parhaiden pelaajien palkinnot järjestää kotijoukkue ja ne
on luovutettava kirjurille ennen ottelun alkamista.

3.14 Pokaali ja mitalit
SM-liigan voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjapäällikölle ilman
erillistä huomautusta seuraavan vuoden 01.06. mennessä. Kolme parhaimmat joukkueet
palkitaan myös mitaleilla (enintään 25kpl/joukkue).
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4. Suomisarjaa koskevia sääntöjä
4.1

Tarkoitus
Suomi-sarjaa alettiin pelata kaudella 2008. Tarve sarjalle muodostui harrasteturnauksien
suosion myötä, kun jo hieman lajia kokeilleet ja toisaalta lajia aiemmin historiassa
harrastaneet halusivat pelata Baseballia enemmän rennon mukavassa tunnelmassa. Suomisarjan tavoitteena on antaa pelimahdollisuus sellaisille pelaajille, jotka eivät kykene
osallistumaan SM-sarjaan, mutta haluavat pelata samassa joukkueessa enemmän kuin vain
harrasteturnauksien verran. Sarjan tavoitteena on myös tuoda uusia pelaajia lajin pariin ja
sitä kautta myös SM-sarjaan.

4.2

Ikäryhmä
Joukkueen pelaaja tulee täyttää sarjavuonna vähintään 14 vuotta.

4.3

Sarjaan osallistuminen ja ilmoittautuminen
SBSL:n jäsenseura voi osallistua useammilla joukkueilla maksamalla erikseen säädetyt
sarjamaksut.
Sarjapaikkaan oikeutetun joukkueen on vahvistettava osallistumisensa sarjavuoden 01.03.
mennessä täyttäämällä virallisen e-lomakkeen (SBSL:n nettisivuilla).
Jos uusi joukkue muodostetaan vasta ilmoittautumispäivän jälkeen, SBSL voi anomuksesta
myöntää osallistumisoikeuden tätä myöhemminkin.

4.4

Ottelut
Sarjan kullakin joukkueella on kaudella 2010 yksi ottelupäivä, missä joukkue toimii ns.
isäntäjoukkueena. Kunkin ottelupäivän isäntäjoukkue on sijoitettuna otteluohjelmassa siten,
että isäntäjoukkue on ensimmäisen ja viimeisen ottelun kotijoukkue.
Ottelut kestävät korkeintaan 2 tuntia. Tuomari katsoo ja arvioi vuoroparin päätyttyä,
ehditäänkö aloittamaan ja pelaamaan uusi vuoropari käytettävissä olevan ajan puitteissa.
Ottelut pyritään pelaamaan aina otteluohjelman mukaisesti. Muutoksista on informoitava
kaikkia ottelupäivän joukkueiden yhteyshenkilöitä hyvissä ajoin. Otteluiden
siirrot/peruutukset tehdään aina molempien joukkueiden yhteisymmärryksessä.

4.5

4.6

Isäntäjoukkueen tehtäviä
•

Isäntäjoukkue huolehtii kentästä, kentän piirtämisestä ja sen asianmukaisesta
varustuksesta

•

Isäntäjoukkue toimittaa kuhunkin otteluun 4 uutta pelipalloa (yhteensä 12 palloa, jotka
SBSL on toimittanut joukkueille)

•

Isäntäjoukkue huolehtii kentän loppusiivouksesta ja kentästä koituvista mahdollisista
kustannuksista

Toimitsijat
Tuomaroinnista vastaa kunkin ottelupäivän sisällä kolmesta joukkueesta ei-pelaava
joukkue. Otteluissa tulee olla vähintään yksi tuomari, joka hoitaa tehtävänsä syöttäjän
takana. Jos otteluun löytyy kaksi tai useampi tuomari, tuomarit voivat ottaa oikeat paikat
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kentällä. Tuomarit vastaavat turvallisuudestaan ja varustuksestaan itse. Kirjuri ei tarvita
tässä sarjassa.

4.7

Pelaajat
Joukkueita edustavien pelaajien tulee olla ilmoitettuna kunkin joukkueen kokoonpanoon
viimeistään ennen ottelujen alkuja. Uudesta pelaajasta tulee ilmoittaa vastustajalle ja
myöhemmin Suomisarjan sarjapäällikölle sähköpostilla. Sarjapäällikkö rekisteröi uudet
pelaajat joukkueiden pelaajaluetteloihin.
Pelaaja voi edustaa samanaikaisesti myös SM-liigan joukkuetta, mutta ko. pelaaja voi olla
vain yhden Suomisarjan joukkueen pelaajaluettelossa. Ensisijaisesti toivotaan, että
Suomisarjan peleissä pelaisi ei-SM-liigan pelaajia. Joukkueet voivat kuitenkin täydentää ja
peluuttaa myös SM-liigan pelaajiaan. Tarkoitus on, että SM-liigan pelaajat nostavat pelin
tasoa sen vaativalle mielekkäälle tasolle. Joukkueet peluuttavat pelaajiaan parhaan
harkintansa mukaan ”herrasmies-hengessä.”
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5. Suomen Cuppia koskevia sääntöjä
5.1

Osallistuminen
SM-liigassa ja Suomisarjassa pelaavat joukkueet osallistuvat automaattisesti Suomen
Cuppiin.

5.2

Toimitsijat
Kaikissa peleissä on kaksi tuomaria, kirjuri ei tarvita.

5.3

Kenttä
Otteluohjelmassa kotijoukkueksi merkattu joukkue järjestää pelikenttää. Ottelu voidaan
pelata vastustajan kotikentällä, mutta alunperin määrätty kotijoukkue pysy kotijoukkueena.

5.4

Pallot
Kotijoukkue varaa palloja riittävästi, jotta ottelu saadaan pelatuksi. Ottelun alussa
tuomareille täytyy luovuttaa viisi uutta pelipalloa. Päätuomari hyväksyy pelipallot, joiden on
oltava yhtenäiset. Finaalin pelipallot toimittaa SBSL ilmaiseksi kotijoukkueelle.

5.4

SM-liigan pelaajan edustusoikeus Suomisarjan joukkueessa
Pelaaja voi olla sekä SM-liigan että Suomisarjan joukkueen pelaajaluettelossa. Suomen
Cupissa hän saa edustaa kuitenkin vain yhtä joukkuetta.
Suomisarjan joukkueen lyöntijärjestyksessä saa olla samanaikaisesti enintään kahta
pelaajia, jotka ovat myös SM-liigan joukkueen pelaajaluettelossa. SM-liigan joukkueen
pelaajaluettelossa oleva pelaaja saa syöttää enintään kolme vuoroparia Suomisarjan
joukkueessa.

5.5

Lyöntijärjestykset
Päätuomari toimittaa sarjapäällikölle mahdollisimman pian ottelun jälkeen molempien
joukkueiden lyöntijärjestykset (mukaanlukien kaikki tehdyt vaihdot) paperi- tai
elektroonisessa muodossa (saa kirjoittaa uusiksi ja lähetä sähköpostina).

5.6

Pokaali
Suomen Cupin voittaja palkitaan kiertopokaalilla, jonka on palautettava sarjapäällikölle
ilman erillistä huomautusta seuraavan vuoden 01.06. mennessä.

5.7

Muut säännöt
Cuppia pelataan muuten SM-liigan sääntöjen mukaan (esim. ottelun alkuvalmistelut).
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6. Juniori-, Kadetti- js ”T-pallo”-sarjoja koskevia sääntöjä
6.1

Ikäryhmä
Juniorisarjaan osallistuvan joukkueen pelaaja tulee täyttää sarjavuonna vähintään 13-18
vuotta. Kadettisarjaan osallistuvan joukkueen pelaaja saa täyttää sarjavuonna enintään 15
vuotta. Lisäksi joukkueella voi olla lyöntijärjestyksessä enintään kaksi juniorisarja-kelpoista
pelaajaa, jotka eivät kuitenkaan saa syöttää. T-pallo -sarjaa pelataan IBA:n T-ball ohjelman
sääntöjen mukaisesti ”Tosi nuori Suomi”-hengessä.

6.2

Sarjoihin osallistuminen
SBSL:n jäsenseura voi osallistua useammilla joukkueilla maksamalla erikseen säädetyt
sarjamaksut.

6.3

Vuoroparit
Ottelun pituus on 7 vuoroparia. Kuitenkaan 2 tunnin kuluttua ottelun alkamisesta ei enää
aloiteta uutta vuoroparia, paitsi tilanteen ollessa tasan. Mikäli pelataan tasoittavaa vuoroa
ja kotijoukkue johtaa, ottelu päättyy aikarajan täyttyessä.

Päivitetty: 02.03.2009

SUOMEN BASEBALL – JA SOFTBALL-LIITTO
Kilpailusäännöt
7. Muutoshistoria
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