8.11.2018

Halli-SM 2019
Miesten Halli-SM 2019: lohkojaot
Lohko A: Kempeleen Kiri; Pattijoen Urheilijat, Raahe; Sotkamon Jymy
Lohko B: Joensuun Maila; Kiteen Pallo -90; Siilinjärven Pesis
Lohko C: Alajärven Ankkurit; Koskenkorvan Urheilijat; Seinäjoen JymyJussit; Vimpelin Veto
Lohko D: Hyvinkään Tahko; Imatran Pallo-Veikot; Kankaanpään Maila; Kouvolan Pallonlyöjät
Naisten Halli-SM 2019: lohkojaot
Lohko A: Kempeleen Kiri; Kirittäret, Jyväskylä; Oulun Lipottaret
Lohko B: Lappajärven Veikot; Lapuan Virkiä; Seinäjoen Maila-Jussit
Lohko C: Fera, Rauma; Mynämäen Vesa; Pesäkarhut, Pori
Lohko D: Hyvinkään Tahko; Manse PP, Tampere; Pesä Ysit Lappeenranta
Sarjajärjestelmä
Miesten Halli-SM-turnauksessa alkulohkot pelataan kahdessa kolmen ja kahdessa neljän joukkueen
alkulohkossa yksinkertaisena sarjana. Naisten Halli-SM-turnauksessa alkulohkot pelataan neljässä kolmen
joukkueen alkulohkossa.
Lopputurnaukseen selviytyvät alkulohkojen voittajat, jotka laitetaan lopputurnausta varten
paremmuusjärjestykseen.
Lopputurnauksessa pelataan kaksi välieräottelua (1.-4. ja 2.-3. lohkovoittajista) sekä pronssi- ja
loppuottelut. Tasapistetilanteessa ja lohkovoittajia vertailtaessa joukkueiden paremmuus ratkaistaan
seuraavasti:
1) pisteet ottelua kohden
2) voitetut ottelut ottelua kohden
3) 3 pisteen voitot ottelua kohden
4) kaikkien otteluiden jaksoero ottelua kohden, voitetut-hävityt
5) kaikkien otteluiden juoksuero
6) voitettujen jaksojen määrä ottelua kohden
7) kaikissa otteluissa tehdyt juoksut
Otteluohjelmat päivitetään osoitteeseen www.superpesis.fi/ottelut.
Edustusoikeudet
Halli-SM-otteluissa pelaajilta ei vaadita edustusoikeutta, mutta pelaaminen missä tahansa seurassa sulkee
pois pelaamisen saman kauden Halli-SM-otteluissa muissa seuroissa samalla sarjatasolla.
Otteluaika
Miesten Halli-SM-turnauksessa kaikkien otteluiden otteluaika on 4+4+k. Naisten Halli-SM-turnauksessa
alkulohko-otteluiden otteluaika on 3+3+k ja lopputurnauksen otteluiden otteluaika on 4+4+k.
Tasoittavaa vuoroa ei pelata, jos sisälle tuleva joukkue on voittanut jakson tai se lopetetaan heti, jos
tasoittavaa vuoroa pelaava joukkue tekee voittojuoksun. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut
hyväksytään.
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Tuomarit
Pesäpalloliitto nimeää otteluihin peli- ja syöttötuomarit. 2- ja 3-tuomarit kulkevat ensisijaisesti nelikon
mukana. Mikäli peli- ja syöttötuomarit eivät käytä omia 2- ja 3-tuomareitaan, halliturnausjärjestäjä sopii
aputuomareiden nimeämisestä ensisijaisesti paikallisen tuomariyhdistyksen kanssa tai vaihtoehtoisesti
turnausalueen maakuntakouluttajan kanssa.
Pesäpalloliitto vahvistaa hallisäännöt, mahdolliset erityissäännöt ja otteluohjelmat.
Peli- ja toimitsijakiellot
Halli-SM-otteluissa saadut peli- ja toimitsijakiellot on kärsittävä Halli-SM-otteluiden aikana. Halli-SMalkuturnauksien ja -lopputurnauksen välissä peli- ja toimitsijakiellot ja varoituspisteet eivät myöskään
nollaudu.
Mikäli peli- ja toimitsijakieltoa jää henkilölle Halli-SM-otteluiden päätyttyä, on ko. peli- ja toimitsijakielto
kärsittävä pelikauden 2019 alussa. Mikäli henkilöille jää varoituspisteitä Halli-SM-otteluiden päätyttyä,
nollautuvat varoituspisteet pelikauden 2019 alkuun mennessä.
Mahdolliset peli- ja ottelurangaistukset Halli-SM-otteluissa
Mikäli ottelun pelituomari antaa halliturnauksissa peli- tai ottelurangaistuksen, tulee ko. ottelun
pelituomarin antaa asiasta suullinen raportti ottelun tauolla tai välittömästi ottelun päätyttyä
tuomarijohtajalle.
Lisäksi pyydämme varautumaan myös siihen, että mahdollinen kirjallinen raportti asiassa on myös
toimitettava tuomarijohtajalle nopealla aikataululla.

