
 

 

 

Pelisysteemi: 
• Summer Team ja Ladies Team sarjoissa pelataan ensin kaksi 2-peliä ja lopuksi 

yksi 4-peli 

• Joukkue päättää itse matsien peluutuksen (2-4 pelaajaa paikalla/ottelupäivä) 

• Mixtyssä vain sekanelinpeli, ei kaksinpelejä. Yksi matsi per pelipäivä. 

• Summer Team sarjassa käytetään seuraavia tasoitusrajoja.  
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

• Ladies Team ja Mixty sarjat ovat vapautettu tasoitusrajoista. 

Joukkueet/pelaajat 
• Summer Team ja Ladies Team sarjoissa maksimi pelaajamäärä on 5. 2022 

sarjassa joukkueet voivat täydentää joukkuetta 27.5.2022 asti. Joukkueiden 
kapteenit hyväksyttävät uudet pelaajat jaostolla. 

• Yksittäinen pelaaja voi osallistua useampaan kuin yhteen sarjaan. 
Säännöt: 

• Pelit pelataan kaikissa sarjoissa tunnin aikapeleinä ja säännöt noudattelevat 
pääosin talvisarjan logiikkaa. 

• Tunnin otteluaika pitää sisällään kentän kunnostusajan ( 5 min) ja 5 
minuutin vara-ajan mahdollista tasoittavaa peliä varten. Varsinainen peliaika 
on 50 minuuttia ja se sisältää pallottelun. Varsinaisen peliajan loppumisen 
jälkeen pelataan tarvittaessa tasoittava peli. 

• Ottelun ollessa tasan tai vähintään kahden pelin erolla toisen eduksi peliajan 
päättyessä ottelu loppuu tähän tilanteeseen. Ottelu ei voi päättyä yhden pelin 
eroon. Jos tilanne on peliajan päättyessä esim. 7-6, pelataan vielä tasoittava 
peli (5 min pelivara tunnissa). Tasoittava peli pelataan ”no add” säännöllä, 
jotta seuraava ottelu pääsee alkamaan ajoissa. Kesken oleva peli jatketaan 
tasoittavana loppuun. 

• Matsit pelataan kotijoukkueen omilla palloilla, itse tuomiten reilussa 
Liigahengessä. 

• Kotijoukkue raportoi ottelutuloksen netissä 24h sisällä ottelun päättymisestä.  

• Hävinnyt osapuoli harjaa sekä kastelee kentän. Tasapelin sattuessa joukkueet 
kunnostavat kentän yhdessä. 

 
 

 



 

 

Tulosraportointi: 
• Tulokset raportoidaan Kortteliliigan tulosraportointisysteemiin: 

o Joukkueiden kapteenit saavat raportointitunnukset ja raportointiohjeen 
ennen sarjan alkua 

• Tulokset rekisteröityvät Kortteliigan tulosjärjestelmään, jossa voitosta saa 2 
pistettä ja tasapelistä 1 pisteen. 

• Mixtyssä tuloskortilla ilmoitetaan ottelun todellinen tulos talvisarjan malliin 
(esim 8-2, 6-6 etc) tai kääntäen riippuen kumpi voitti. 

• Joukkuesarjoissa pelataan kolme ottelua ja voitosta saa 2 pistettä ja 
tasapelistä yhden pisteen. Tulosjärjestelmään raportoidaan sekä 
kokonaisottelun tulos (kokonaisottelu voi päättyä 6-0, 5-1, 4-2 tai tasan 3-3 
tai kääntäen riippuen kumpi voitti) että molempien kaksinpelien ja 
nelinpelin tulokset.  

• Sijoituspelien tasatilanteessa joukkueiden järjestys ratkaistaan talvisarjan 
sääntöjen mukaisesti. 

o Jos talvisarjan säännöistä ei löydy ratkaisua, niin pelataan normaali tie 
break peli. 

 
Ottelujen siirrot: 

• Mahdolliset ottelusiirrot pelaajat sopivat keskenään seuraavin ehdoin: 
o Siirtoa hakeva joukkue ottaa yhteyttä vastustajaan ja joukkueet sopivat  

yhdessä uuden ajan / paikan 
o Ilmoita Kispiin ottelun nro (ks. otteluohjelma) ja peru kenttä 
o Uuden kentän voi varata Kispin kassalla siirretyllä ottelunumerolla 
o Sateella saa pelata myös toisaalla, jos se molemmille joukkueille sopii 

(jos peli ei ole Kispin ulkokentällä > pelaajat maksavat itse kentän) 
o Ottelua saa siirtää max +2 vkoa, mutta kaikki ottelut tulee pelata pois 

ennen viimeistä otteluohjelmaan merkittyä kesäsarjan peliä. Palkinnot 
jaetaan elokuussa sarjan päätyttyä. 

o Jos siirtoa ei ole ilmoitettu Kispiin, seuraa 30€ sakkomaksu! 
 
 


