
TURNAUSTEN JÄRJESTÄMINEN: 

 
- Kenttä 

 

- Joukkueella tulee olla varattavissa kenttä (hiekka tai tekonurmi), johon 

mahtuu naisten kenttä 

- Kentältä löytyy otteluun tarvittavat välineet (syöttölautanen, kalkkikärry, yms.) 

- Kenttä tulee olla piirrettynä ja huollettuna ennen ottelun alkua 

- Kentällä tulee olla mahdollisuus vesipisteen käyttämiseen 

 

- Tuomarit 

 

- Kaksi tuomaria ei pelivuorossa olevasta joukkueesta. Turnauksen järjestäjä 

huolehtii, että joukkueet tuovat mukanaan kaksi tuomaria. 

- Katso lisätietoa eteläisen alueen tuomarikoulutuksista ja ole yhteydessä 

lähiseuraan tarvittaessa. 

 

- Pelipallo 

 

- Jokainen turnaukseen osallistuva joukkue tuo mukanaan otteluun uuden (tai 

uuden veroisen) pelipallon (1 kpl) 

 

- Muistetaan, että Ladypesis on harrastepesistä eikä kilpailutoimintaa 

- Tärkeintä on liikkumisen nautinto, pelaamisen ilo sekä mukava yhdessäolo. 

- Pelissä on hyvä olla ”pilkettä silmässä”, vaikka jokainen pelaaja pyrkii 

pelaamaan oman taitotasonsa mukaisesti ihan ”tosissaan”. 

- Vastustajan ja tuomareiden kunnioittaminen kuuluu itsestään selviin 

toimintatapoihin jokaisen pelaajan osalta. 

- Mikäli ylilyöntejä tapahtuu, niin oman joukkueen muiden pelaajien nopea 

puuttuminen näissä tilanteissa on hyvin tärkeää. 

- Persoonalliset peliasut saavat näkyä pelikentillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LADYPESIS- SARJASSA KÄYTETTÄVÄT SÄÄNNÖT: 
 

 

- Joukkueessa saa olla mukana yhteensä korkeintaan kaksi tällä hetkellä 

maakuntasarjassa tai nuorten sarjoissa pelaavaa pelaajaa, joilla on kilpailulisenssi tai 

pelaajaa, joilla on ollut viime kaudella kilpalisenssi Superpesikseen, Ykköspesikseen 

tai suomensarjaan. Tällainen pelaaja ei saa kuitenkaan toimia lukkarina. 

Ulkopelipaikka tulee olla polttolinjan takana. Sisäpelissä tällaisen pelaajan tulee 

lyödä “väärältä puolelta”. 

 

- Harrastepesiksen pelaaminen onnistuu harrastepassilla, joka tulee olla jokaisella 

pelaajalla. Suosituksena on vakuutuksellinen harrastepassi, mutta joka tapauksessa 

pelaajan tulee itse huolehtia omasta vakuutuksestaan. 

 

- Ottelun peliaika turnauksessa on 45 minuuttia tasavuoroin. Jos ottelu on ratkennut, 

turhaa tasoittavaa vuoroa ei pelata loppuun, mikäli peliaika on täyttynyt. 

 

- Pelit pelataan tenavapallolla. Tenavapallolla pelatessa päänsuojuksen käyttöpakkoa 

ei ole, toki se on suotavaa. 

 

- Ottelut pelataan naisten kentällä. Etulaittoman rajana käytetään suoraa 

kotipesäviivaa. Syöttölautanen on 1 metrin päässä etulaitonviivasta. 

 

- Sisävuorossa lyö joukkueen pelaajamäärästä riippumatta aina 12 lyöjää sisältäen 

mahdolliset jokeripelaajat. Mikäli kolme paloa on syntynyt, vaihdetaan vuoroa tämän 

jälkeen. Ellei kolmea paloa ole tähän mennessä syntynyt, sisävuoroa jatketaan siihen 

saakka, kunnes kolme paloa syntyy tai sisävuorossa lyö maksimissaan 21 lyöjää, 

jonka jälkeen viimeistään vuoroa vaihdetaan. Vuoronvaihto tapahtuu jokaisessa 

sisävuorossa samalla tavalla. 

 

- Tolppasyöttö on väärä. 

 

- Harhaheitolla on aina rajoitettu eteneminen eli etenemisoikeus on yhden pesän yli. 

 

- Ajolähdössä kolmospesällä oleva vaihtopakon alainen pelaaja menettää 

pesäturvansa välittömästi lyöjän muututtua lopullisesti juoksijaksi. Jos lyöjän 

viimeinen lyönti on huti, palaa kolmospesän etenijä heti lukkarin saatua pallon 

haltuunsa kotipesässä. 

 


