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Sisältö

● Pelimerkinnät
● Kirjureita koskevat pelisäännöt
● Pelin aloitus
● Pelin lopetus
● Kirjurointi Turku-Pumu



  

Pelimerkinnät

● F1: Haava kärjen takana

● F2: Palo kärjen takana

● F3: Kärkieteneminen

● F4: Kärjen palo

● F5: Haava kärjestä

● F6: Kunnari

● V: Vapaataival

● Tyhjä: Eteneminen kärjen takana

● H: Eteneminen harhaheitolla



  

Kirjuriohjelman apu:



  

Kirjurin tehtävässä

● Ole ajoissa paikalla.

● Kuuluttamossa on apuna muut toimitsijat: tulostaulun pitäjä, kuuluttaja.

● On tärkeää, että tulostaulu ja pöytäkirja täsmäävät (juoksut, palot, viimeinen 
lyöjä). Tällöin tuomaristo/joukkueet auttavat varmistamaan oikean tilanteen.

● HUOMIO: Jos sinulla tulee epäselvyyksiä ottelun aikana, pyydä pelituomaria 
keskeyttämään peli ja selvittäkää asia yhdessä.

● Havaitessaan virheen, esimerkiksi lyöjän lyövän väärällä vuorolla kirjurin on 
ilmoitettava tästä välittömästi pelituomarille.



  

Ohjeita:

● http://www.pesistulokset.fi/

● Kirjuriohjelma, online, tilastot ja oppaat 
● http://www.pesis.fi/kilpailu/tulospalvelu/

● Tulospalvelun käytännön ohjeet. Vuodelle 2018 
puuttuvat

● http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/materiaalisalkku/

● Materiaalisalkku, jossa mm. pöytäkirjan pito-ohjeet
● https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat-tulospalvelu/

● https://www.pesis.fi/uutiset/2019/04/video-kirjurin-avuksi-
kokeile-rohkeasti-ja-lahde-mukaan-tarkeaksi-osaksi-pelia/

http://www.pesistulokset.fi/
http://www.pesis.fi/kilpailu/tulospalvelu/
http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/materiaalisalkku/
https://www.pesis.fi/kilpailu/sarjat-tulospalvelu/


  

Pelin aloitus

● Valitse ottelu

● Laita tuomarit

● Laita kirjuri

● Laita ottelupaikka

● Laita lyöntijärjestykset

● Laita aloittaja, alkamisaika

● Huomio: Laita oma puhelinnumerosi  "Muuta"-kenttään, näin sinuun voidaan 
olla yhteydessä ongelmatilanteissa

● Tarkista, että peli päivittyy tulospalvelussa

●  http://www.pesistulokset.fi/cgi-bin/tilastot/lista2.py

● Aloita ottelu



  

Kunnarin merkintä

● Kunniajuoksun lyönnissä syntyy aina tasan 4 
kärkilyöntiä, kärkilyönnit merkitään joko F3- tai 
F6-näppäimillä. 

● Samalle lyöjälle voi yhdessä lyöntivuorossa 
kuitenkin tulla enemmän kuin 4 kärkilyöntiä, jos 
aikaisemmilla lyönneillä on tullut kärkilyöntejä.

● Jos kunniajuoksun syntyessä tulee samaan 
aikaan esim. kotipesään palo, merkitään neljä 
kärkilyöntiä (F6 kolmospesälle lyöjälle), mutta 
kärkipalo kotipesään.



  

Kunnari tyhjään
kenttään

Kotiutus ja kunnari 
samalla lyönnillä

Kotiutus ensimmäisellä ja 
kunnari muilla lyönneillä



  

Kunnari ajo-
lähdöstä, huom F3

Kunnari nro 2:sta, nro 2 ohittanut
nro1:n 3-taipaleella. 

Tässä numero 2 
on päässyt kunnarin tehtyään

lopulliseen ratkaisuun,
eikä jää yrittämään tuplajuoksua



  

Kotiutuslyöntikilpailu

● Valitse lyöjä-etenijä pari, merkitse lyönnit

● Jokaiselle lyönnille merkitään tapahtuma

● Oletus on, että ei kotiutusyritystä

● 2 riviä per lyönti (kunnariyritystä varten)



  

Tekninen palo

● Tekninen palo merkitään 
ottelupöytäkirjaan 
lyöntivuoroisen lyöjän kohdalle 
ja tulostaululle. Aktiivisessa 
toiminnassa olleet sisäpelaajat 
saavat jatkaa toimintaansa, 
pelitekoja ei mitätöidä. (HUOM! 
Teknien palo merkitään 
kärjentakaisena palona [F2]).

● Lyöntivuoroinen pelaaja 
otetaan uudestaan lyömään 
painamalla hänen 
pelaajanumeroaan (1-9, tai 
pelaajanumerot 10-13 -> 
shift+0-3). 

● Alemmassa kuvassa jokeri 10 
on vaihdettu lyöntinumeroon 1, 
josta tehty tekninen palo



  

Etenemisen mitätöinti

● Etenemisen mitätöinti 
voi tapahtua esim. 
ajolähdön viimeisellä 
lyönnillä lyöjän 
estäessä

● Palot kolmoselta ja 
lyöjästä, 1:ltä ja 2:lta 
mitätöidään 
eteneminen 

● Merkintä "Muuta"- 
kohtaan



  

Vaihdot

● Vaihdot (päävalikon V)

● Varmista oikea vuoropari

● Valitse ensimmäinen vaihdettava 
pelaaja ja ota numeronäppäimillä 
toisen vaihdettavan pelaajan 
pelaajanumero (1-9, tai 
pelaajanumerot 10-13 --> 
shift+0-3). 



  



  



  



  



  

Katsotaan peliä ja pidetään kirjaa

● Turku-Pumu BSM Runkosarjaa 2017
● 2 vuoroparia puhuen, loput katsoen peliä
● 3 vuoropari alkaa 32 minuutin kohdalla
● https://www.youtube.com/watch?v=Ku_8hiFP-

8c&feature=youtu.be



  

Pesäpallon pelisääntöjä kirjureille

● Viimeinen lyöjä:

● Jokaisella lyöntikierroksella on tultava vähintään 2 juoksua, jotta kierros 
voi jatkua.

– Esim. numero 1 aloittaa, numero 9 on viimeinen

– Jos jokereita on käyttämättä, numeron 9 tullessa lyömään 
kuuluttaja/kirjuri ei saa kertoa, että kyseessä on viimeinen lyöjä 

– Jos numero 1 on lyöntiaikeissa kotipesässä toisen kerran ja lukkarilla 
on syöttölupa, vuoropari päättyy vaikka jokereita olisi käyttämättä



  

Viimeinen lyöjä (jatkoa)

● Vuorossa syntyneen parillisen juoksun lyöjä on seuraavan kierroksen 
viimeinen lyöjä. 

– Esim. numero 1 aloittaa, numero 4 lyö juoksun (viimeinen lyöjä on 
edelleen numero 9). Numero 5 lyö juoksun (viimeinen lyöjä on 
numero 5)  

– Esim. numero 1 aloittaa, numero 4 lyö juoksun (viimeinen lyöjä on 
edelleen numero 9). Numero 5 kotiuttaa numeron 2 (viimeinen lyöjä 
on numero 5) ja numeron 3 (viimeinen lyöjä numero 5 ja juoksu alla). 
Tämän jälkeen numero 6 kotiuttaa nelosen (viimeinen lyöjä numero 
6, ei juoksua alla)

– Esim. numero 1 aloittaa, numero 4 lyö juoksun (viimeinen lyöjä on 
edelleen numero 9). Numero 5 kotiuttaa numeron 2 (viimeinen lyöjä 
on numero 5) ja numerot 3 (viimeinen lyöjä numero 5 ja juoksu alla) 
ja 4 (viimeinen lyöjä numero 5, ei juoksua alla). Tämän jälkeen 
numero 6 kotiuttaa numeron 5 (viimeinen lyöjä numero 5, juoksu 
alla)



  

Vuoroparin päättyminen lyöjien 
loppumiseen

● Kolmatta paloa ei 
merkitä

● Suljetaan 
sisävuoro ja 
mennään 
seuraavaan 
päävalikosta [F2]



  

Kuka jäi lyömään vuoronvaihdossa?

● Viimeisen palon tullessa seuraavan vuoron 
aloittaa joko
● Nykyinen lyöjä, jos hän ei ole "muuttunut lopullisesti 

juoksijaksi"
● Seuraava lyöjä, jos nykyinen lyöjä on "muuttunut 

lopullisesti juoksijaksi"
● Syöttötuomari näyttää kirjurille vuoronvaihdossa:

– Valkoista laikkaa -> nykyinen lyöjä aloittaa
– Rastipuolta -> seuraava lyöjä aloittaa



  

● Pallo syötöstä pelialueen ulkopuolelle (26 §)
● Jos pallo putoaa väärässä syötössä varsinaisen 

pelialueen ulkopuolelle, saa kärkietenijä aina 
vapaataipaleen. Kotipesän suoja-alue ja etukaari 
kentän rajojen ulkopuolelta eivät kuulu varsinaiseen 
pelialueeseen. Huom! Vain kärkietenijä saa 
vapaataipaleen, muut juoksijat ovat poltettavissa.

● Lukkarin ”koppi” (25 §)
● Jos lukkari sieppaa syötetyn pallon ennen kuin lyöjä 

on lyönyt tai pallo pudonnut maahan saavat lyöjä ja 
kaikki kentällä olevat etenijät vapaataivaloikeuden.



  

Syöttölautasesta ponnahtava syöttö 
ja sillä tapahtuvat etenemiset

● Mikäli pelaaja karkaa lautasesta kimmahtaneella oikealla syötöllä tyhjälle 
kentälle merkitään hänelle kärkieteneminen ykköspesälle. Myös kaikissa 
muissa tapauksissa oikealla syötöllä tapahtuvat etenijän siirtymiset 
merkitään lyöjän suorittamiksi huolimatta siitä, että lyöntisuoritusta ei ole 
suoritettu (koskee myös epäonnistumisia).

● Jos pelaaja etenee syöttölautasesta ponnahtaneella väärällä syötöllä 
pesänvälin, merkitään tapahtumat lyömässä olleen pelaajan suorittamiksi 
(jos kyseessä on kärkietenijä, merkitään kärkilyönteinä: onnistuneina tai 
epäonnistuneina) edellyttäen, että väärä syöttö ei johtanut 
vapaataipaleeseen.



  

Etenijän “kärpänen”

● Etenijän palaessa (esim. lukkarin hämäyksen 
ansiosta) siten, että lyöntivuorossa olevalle 
pelaajalle ei tule syöttöä, merkitään palo 
kärkipalona. Tärkeää on merkitä palo 
seuraavalle pesänvälille. Ei siis edelliselle, 
koska tälle pesänvälille on tullut onnistunut 
suoritus.



  

Päänsuojus

● Päänsuojuksen käyttöpakon laiminlyönnistä 
tuomitaan ulkopelaajalle huomautus ja 
toistuessa varoitus. Sisäpelaajalle tuomitaan 
laiminlyönnistä tekninen palo. Pelitekoja ei 
kuitenkaan mitätöidä, eli jos lyöjä ehtii ennen 
päänsuojuksen puuttumisen huomaamista 
lyödä juoksun, se jää voimaan. Myöskään 
väärää hihanumeroa käyttäneen, mutta oikein 
vaihdetun jokeripelaajan suorittamia pelitekoja 
ei mitätöidä. Tuomitaan vain tekninen palo.


