Roihun G-C-juniorijoukkueiden pelisäännöt
JOUKKUEESSA TOIMIMINEN JA HARJOITTELU
1.

Kaikki pelaajat otetaan mukaan toimintaan.
• Syksyn ja edellisen kesän aikana mukaan tulevat pelaajat otetaan mukaan
seuraavan kauden peleihin.
• Samana keväänä tai kesänä mukaan tulevat uudet pelaajat otetaan mukaan
harjoituksiin ja heille pyritään löytämään pelitaitojen mukaisia
pelimahdollisuuksia saman kesän aikana joko harjoitus- tai sarjapelien
kautta.

2.

Pelaajan kotijoukkue, eli ns. ykkösjoukkue, on aina oman ikäluokan joukkue,
jos sellainen on olemassa.
• Harjoittelu on mahdollista myös ikäluokkaa vanhemman tai nuoremman
joukkueen kanssa. Harjoittelusta toisen ikäluokan tai seuran kanssa sovitaan
aina valmentajien kesken. Samoin toimitaan, mikäli juniori-ikäinen pelaaja
pelaa aikuisten sarjoja, kuten aluesarjaa, suomisarjaa tai maakuntasarjaa.
• Poikkeustapauksissa seurajohto ja valmentajat yhteistyössä voivat osoittaa
pelaajalle kotijoukkueen toisesta ikäluokasta tai seuran edustusjoukkueesta.
• Pelaajan osallistumisesta toisen ikäluokan peleihin saattaa syntyä pelaajalle
lisämaksuja.

3.

Sama ikäluokka harjoittelee yhdessä kesällä ja talvella, vaikka sarjoja
pelattaisiin useammalla joukkueella

PELAAMINEN
4.

Pelaajan on mahdollista pelata useammassa ikäluokassa. Etusijalla ovat
kuitenkin oman ikäluokan joukkueen pelit
• Toisten ikäluokan pelaajien käyttäminen sovitaan aina valmentajien kesken,
ei vanhempien tai pelaajan kanssa suoraan.

5.

Pelimäärätavoite, johon joukkueittain pyritään kauden aikana. Tilanne
suhteutetaan aluesarjaan ilmoittautuneiden joukkueiden lukumäärän
mukaan. (Suositus: Suuntana Superpesis)
• G-juniorit 20-25
• F-juniorit 25-30
• E-juniorit 25-30
• D-juniorit 30-35
• C-juniorit 30-40

6.

Leirit
• Jokaisen pelaajan on halutessaan päästävä osallistumaan leirille
• Leireille pyritään saamaan mahdollisimman monta joukkuetta
• Leireille on mahdollista tehdä yhdistelmäjoukkueita yhteistyössä eri seurojen
kanssa
• Tasojoukkueita ei tehdä G-F -junioreissa.
• Leirijoukkueiden määrät ja leirille osallistuvien pitää olla selvillä helmikuun
puoleenväliin mennessä

SEURAN, VALMENTAJIEN, PELAAJAN JA PELAAJAN VANHEMPIEN VASTUUT JA
VELVOLLISUUDET
Roihu
•
•

•
•
•
•

Tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun harjoitteluun kaikille pesäpallosta kiinnostuneille.
Tarjoaa halukkaille pelaajille pelimahdollisuuden Eteläisen alueen sarjoissa. Mikäli
joukkue pelaa aluesarjaa muilla alueilla, vastaa se kustannuksista täysimääräisesti
itse.
Mahdollistaa pesäpalloon liittyvän, monipuolisen koulutuksen valmentajille,
toimihenkilöille ja tuomareille.
Järjestää asianmukaiset harjoitus- ja peliolosuhteet.
Edellyttää urheilijamaista, päihteetöntä ja kannustavaa käytöstä pelaajilta,
pelinjohtajilta ja vanhemmilta harjoituksissa, leireillä ja pelireissuilla.
Odottaa, että vanhemmat huolehtivat ennen ja jälkeen pelien kentän siisteydestä ja
järjestyksestä, myyvät seuran hyväksi kioskituotteita ja osallistuvat kirjureina ja
tuomareina pelien toimitsijatehtäviin.

•

Seuran varainhankinta tapahtuu vapaaehtoisvoimin (talkoot, sponsoreiden
kerääminen jne.), joten monien ihmisten osallistuminen helpottaa yhteisen
työpanoksen läpiviemistä.
Pelaaja

•
•

•
•
•

Harrastaa joukkuelajia – ottaa aina pelikaverit ja joukkueen huomioon. Ei kiusaa,
arvostele eikä aiheuta mielipahaa oman joukkueen jäsenille tai vastustajille.
Toimii urheilijamaisesti, päihteettömästi, kannustavasti ja reilun pelin hengessä
harjoituksissa, leireillä ja pelireissuilla sekä muissa joukkueen yhteisissä
tapahtumissa.
On esimerkkinä nuoremmille pelaajille. Noudattaa sääntöjä, kunnioittaa tuomareita
ja arvostaa saamiani tehtäviä (pelitehtävä, tuomarointi tms.).
Opettelee huolehtimaan itsestään ja varusteistaan.
Osallistuu joukkueen toimintaan aktiivisesti. Ilmoittaa ajoissa
pelinjohtajalle/valmentajalle, jos ei pääse harjoituksiin tai peliin.

Pelinjohto ja joukkueenjohto
•
•
•
•
•
•
•

Muistaa, että on aina pelaajilleen tärkeä henkilö ja roolimalli. Pyrkii luomaan
kannustavan ja positiivisen ilmapiirin.
Sopii yhdessä pelaajien kanssa joukkueelleen säännöt.
Ilmoittaa peliajankohdista ja muista aikatauluista pelaajille/huoltajille riittävän
ajoissa.
Sopii hyvässä yhteistyössä peliajankohdista eri ikäluokan joukkueiden kanssa, mikäli
samoja pelaajia on eri ikäluokan joukkueissa.
Suunnittelee ja vetää harjoitukset.
Hoitaa yhteydet vanhempiin, seurajohtoon ja muihin joukkueisiin.
Kannustaa aktiivisesti osallistumaan pelaajia tuomari- ja toimitsijatehtäviin.
Vanhemmat
Vanhemmat ovat joukkueiden tärkeimpiä tukijoita. Toivottavasti mahdollisimman
monet vanhemmat osallistuvat joukkue- ja seuratasolla lasten harrastukseen.

•

Tuovat lapset ajoissa harjoituksiin ja peleihin. Antavat pelinjohtajien vastata
harjoituksissa ja peleissä joukkueen ohjaamisesta. Monesti ylimääräiset apukädet
ovat tarpeen.

•
•
•
•
•

Yrittävät toiminnallaan saada aikaan hyvää mieltä ja yhteishenkeä. Tärkein tehtävä
on kannustaa asiallisesti ja reilusti.
Sopii joukkueen muiden vanhempien kanssa kioski-, kirjuri- ja tuomarivuorot.
Huolehtii lapsen pakollisen pelilisenssin ostosta hyvissä ajoin ennen ensimmäistä
sarjapeliä. Peleihin voin tarvittaessa koota kimppakyytejä.
Osallistuu mahdollisuuksien mukaan seuran ja joukkueen talkoisiin ja
varainhankintaan sekä esim. kirjurikoulutukseen.
Mikään työ yhteisen harrastuksen eteen ei ole turhaa ja kaikkien panosta tarvitaan.

HARJOITTELUUN LIITTYVÄT PERIAATTEET
Roihun joukkueiden harjoitteluun ja pelaamiseen sovellettavat periaatteet, joissa
noudatetaan parhaalla mahdollisella tavalla Pesäpalloliiton Suuntana Superpesis ohjeiden suosituksia. Myönnetyt vuorot riippuvat Helsingin kaupungin myöntämistä
vuoroista.
Harjoitusmäärät (ohjattuja harjoituksia, suositus: Suuntana superpesis)
•
•
•
•

G-F-juniorit 1-2 kertaa viikossa (3-6h)
E-juniorit 2-4 kertaa viikossa (4-8h)
D-juniorit 3-5 kertaa viikossa (6-10h)
C-juniorit 3-5 kertaa viikossa (8-12 h)

Talven ja kesän harjoitusvuorot jaetaan näitä periaatteita noudattaen. Mikäli
joukkue haluaa harjoitella enemmän, se voi omatoimisesti ja -kustanteisesti
järjestää lisää harjoitusmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi nopeus- ja
fysiikkaharjoittelua.
D-ikäluokasta ylöspäin sarjapelit pyritään sijoittamaan hiekkatekonurmille. Pelit
menevät aina harjoitustoiminnan edelle. Naisten edustusjoukkueen ja B-tyttöjen
harjoitukset menevät alempien ikäluokkien sarjapelien edelle. Päällekkäisyyksiä
pyritään välttämään parhaalla mahdollisella tavalla.

