Pesäpallon sääntötesti 2017 – edistynyt taso
Kouluttajan manuaali
1. Milloin tuomarin on saavuttava kentälle? Mitä tehtäviä tuomarilla on kentällä ennen ottelun alkua?
Ottelupaikkakunnalle tulee saapua hyvissä ajoin ja varautua mahdollisiin ruuhkiin jne. liikenteessä.
Pelisääntöjen 45 §:n mukaan pelituomari on velvollinen ”saapumaan ottelupaikalle viimeistään 30 minuuttia
ennen ottelulle määrättyä alkamisaikaa. Superpesiksessä ja Ykköspesiksessä aika on 60 minuuttia.”
Aikaisempikin saapuminen voi olla hyödyksi – muistathan myös ilmoittaa pelituomarille, jos yllättävästä syystä
myöhästyt?
Tuomarin tehtäviä:
Varmistaa, että tuomarit ja toimihenkilöt ovat paikalla.
Tarkistaa, että pelikenttä on sääntöjen mukainen
Sopia kentällä olevat rajoitukset puheoikeuden käyttäjien kanssa
Varmistaa, että kirjuri on saanut joukkueiden lyöntijärjestykset ajoissa
Puhutella ottelun toimihenkilöt (tarvittavat)
Varmistaa pelipallojen määrä ja merkitä ne.
Käydä tuomaristona läpi yhteiset toimintamallit ja piilomerkit eri tilanteissa tai esim. korvanappien käyttö.
Millaisin rituaalein valmistaudut ja alat keskittyä otteluun?
2. Alkulämmittelyssä vierasjoukkueen pelaajan pystymailalyönti karkaa toisen joukkueen puolelle ja pallo
osuu ikävästi vastapuolen pelaajaa kypärään. Syntyy sanaharkkaa pelaajien välille ja osuman saanut pelaaja
tönii lyöjän kumoon.Juuri kenttää tarkastamaan saapunut tuomaristo huomaa tilanteen ja erottaa pelaajat
toisistaan. Miten tilanteeseen voidaan puuttua, kun pelituomarin rangaistuksenanto-oikeus ei ole vielä
alkanut?
Tuomarilla on aina raportointivelvollisuus.
Rangaistuksenanto-oikeus alkaa siitä hetkestä, jolloin tuomari saapuu pelialueelle aloittaakseen ottelun, ja
jatkuu keskeytyksettä päättyen pelituomarin pöytäkirjan kirjoittamiseen saakka.
3. Milloin jokeripelaajan voi ensimmäisellä ja toisella jaksolla vaihtaa lyöntijärjestykseen?
Jokaisessa vuoronvaihdossa, mutta ei ottelun ensimmäisessä vuoroparissa
4. Miten jatketaan, jos lukkari on viheltänyt laillisen näpin virheellisesti laittomaksi ja kärkietenijä olisi
varmuudella ehtinyt lyönnillä kolmoselle?
Annetaan uusi lyönti
Mitä tehdään, jos lyönti on tavoittamaton läpilyönti?
5. Kotipesässä ei ole syöttöhetkellä lyöjää, kenttä on tyhjä ja syöttö on väärä. Kuka voi kaikissa tilanteissa
käyttää vapaataivaloikeuden?

Lyöntivuoroinen lyöjä
Missä tapauksessa jokeripelaaja voi käyttää vapaataivaloikeuden?
6. Ykköseltä lähtenyt etenijä on jo kakkosella, kun lyöjän lyönti päätyy rajoitusalueelle. Voiko etenijä juosta
yhden pesän yli kotiin ja tuoda juoksun?
Ei
Mitä eroa on tilanteilla, joissa pallo päätyy harhaheitosta tai lyönnistä rajoitusalueelle?
7. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkaansa?
Ulkopelaaja estää, lyönnillä ei voi syntyä paloa
Tampere-Oulu, 16.5.2015, ottelun loppu, https://vimeo.com/128055443
8. 1-3-tilanne. Lukkari aavistaa ajoissa lyöjän aikeet ja lähtee innokkaasti näpin perään. Lyöntihetkellä lukkari
on ulkona kotipuolelta, kakkosrajassa "laittoman puolella" odottamassa lyöntiä. Syöttötuomari näyttää
vapaataivalta kakkoselle. Pelituomari kuitenkin vinkkaa myös kolmosella olevan etenijän, jolla ei ollut
aikomustakaan edetä, kotiin ja hyväksyy juoksun. Meneekö oikein?
Ei (vapaataival ainoastaan aktiivisille etenijöille)
Mitä tarkoitetaan aktiivisella etenijällä?
9. Missä tilanteessa loukkaantunut etenijä voidaan ottaa pois pesältä ilman paloa, vaikka ulkopelaaja ei
olisikaan aiheuttanut loukkaantumista?
Jos kunniajuoksun tehnyt pelaaja loukkaantuu saapuessaan 3-pesälle, hänet poistetaan pesältä, eikä paloa
synny. Jos loukkaantumisen on aiheuttanut ulkopelaaja, voidaan vaihtopelaaja sijoittaa suoraan 3-pesälle.
10. Lyöjä lyö ajolähdössä viimeisellään hudin, kukaan ei etene ja pallo toimitetaan ykköspesälle. Lyöjä palaa,
mutta ulkojoukkue ei ymmärrä pallottaa muita etenijöitä pesiltään. Miten ykkösellä ollut etenijä voi saada
pesäturvansa takaisin?
Seuraavasta syötöstä (tarkemmin pelisääntöihin linjattava asia).
11. Missä tilanteessa laittomalta palaava etenijä voi jatkaa seuraavalle pesälle käymättä edellisellä pesällä?
Saatuaan vapaataipaleen.
Mitä muissa tilanteessa tapahtuu etenijälle, joka ei ole laittoman jälkeen käynyt edellisellä pesällä?
12. Mitä lyöjän muuttuminen lopullisesti juoksijaksi tarkoittaa?
Lopullisesti juoksijaksi muuttunut pelaaja ei ole enää lyöntivuorossa, eikä hän ole turvassa kotipesässä.

Lyöjä muuttuu lopullisesti juoksijaksi, kun hän saa kolme oikeaa syöttöä, saa turvan ykköspesältä, ottaa vastaan
vapaataipaleen, on irti kotipesästä hetkellä, jolloin pallosta otetaan koppi, on irti kotipesästä hetkellä, jolloin
pallo on kotipesässä olevan ulkopelaajan hallussa tai palaa.
Lyöjän muuttuminen lopullisesti juoksijaksi vaikuttaa ainakin seuraavissa sääntökohdissa:
Tekninen palo/numeron puuttuminen 7 §
Aikalisä 8 §
Vuoronvaihto 12 §
Perusmääritelmiä 17 § ja 18 §
Syöttöoikeus 24 §
Sisäpelaaja tulee lyöntivuoroon 27 §
Pesärikko 34 §
Ajotilanne 40 §
13. Missä tilanteessa etenijä ei voi saada menetettyä pesäturvaansa takaisin seuraavasta syötöstä?
Kullakin pesällä on turvassa ainoastaan sille viimeksi säännönmukaisesti tullut pelaaja.
14. Kotiutuskilpailun tasoittava vuoro on edennyt viimeiseen pariin tilanteessa 3-2. Lyöjän viimeinen lyönti on
puhdas huti. Maila kuitenkin kopsahtaa syöttölautaseen ja syöttötuomari viheltää virheellisesti lyönnin
laittomaksi. Sisäjoukkue vaatii uutta lyöntiä, ulkojoukkue juhlii jo ottelun voittoa. Mitä sanoo pelituomari?
Tiukasti pelisääntöjä tulkiten tilanteesta annetaan uusi lyönti (tuomarin väärä vihellys).
Vastaavassa tilanteessa tuomaristo puhalsi palon ja määräsi seuraavan parin lyömään Seinäjoki-Hyvinkääottelussa 28.5.2016.
Säännöllä on pyritty vähentämään tuomareiden tulkintaa, sillä rajanveto voi useissa tilanteissa olla hankalaa
väärän vihellyksen jälkeen.
15. Mitä vaihtopenkkien sijoittamisessa kentälle pitäisi ottaa huomioon?
Vaihtopenkkien tulee olla riittävän kaukana pelialueesta.
Vaihtopenkit eivät häiritse tuomareiden ja pelaajien toimintaa.
Etäisyyden tulisi olla sama molemmille joukkueille.
16. Katso oheinen video. Miksi tuomari viheltää tilanteessa estämisen? Onko tuomio mielestäsi oikea?
Etenevän kärjen takana etenevä sisäpelaaja estää palloa tavoittelevaa ulkopelaajaa.
Estäjä ja hyötyjä poltetaan.
Etenemisiä ei voi tapahtua eli etenijät palautetaan kakkoselle ja kolmoselle.
Missä tilanteessa etenemisen mitätöinti on oikea ratkaisu?
17. Katso oheinen video. Mitä tilanteessa tapahtuu? Miten tuomaristo olisi voinut toimia tilanteessa toisin?
Pelin viivyttäminen.
Kehotus ”syötä” ja tarvittaessa vapaataival. Vapaataivalta annettaessa peli vihelletään poikki.

