
KIRJURIOHJEET – PIENI PÖYTÄKIRJA

Pesäpallon pieni ottelupöytäkirja jakautuu neljään osaan.

1. Ottelun perustiedot, ottelutulos ja tuomarit

2. Joukkuetiedot

Pelaajanumero on (1-12), jolla pelaaja on mer-
kitty pöytäkirjaan

Lyöntijärjestysnumero (1-9) on pelaajan hihassa
ja osoittaa lyöntijärjestyksen

3. Pelitapahtumat -sarakkeet, joita täytetään pelin aikana

4. Rangaistukset ja pelituomarin allekirjoitus
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o Sarja, esim. E-tytöt
o Lohko, mikäli on:

- Maakuntasarja, lounaislohko
o Ottelupaikkakunta, kenttä
o Ottelupäivämäärä
o Ottelun alkamis- päättymisaika pelituomarin

vihellyksestä

Tuomareiden ja kirjurin nimet
o Pelituomari
o Syöttötuomari
o 2-tuomari
o 3-tuomari
o Takarajatuomari
o Kirjuri

1. Merkitään joukkueiden nimet

2. Koti- ja vierasjoukkueen lyönti-

järjestys

Kapteenin nimi alleviivataan tai C /

Naperosäännöillä pelattaessa

lyöntijärjestys arvotaan.

3. Pelinjohtajien nimet
4. Puheoikeuden käyttäjä (po), voi

olla kapteeni tai toinen
pelinjohtajista

5. Hutunkeiton jälkeen merkitään
aloittaako joukkue sisä- vai
ulkovuorossa.

1.

2.

3.
4.

5.

________

(po)

C_________
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Merkinnät tehdään vuoropareittain kummallekin jaksolle, koti- ja vierasjoukkueille omiin
sarakkeisiinsa.

1. Juoksut merkitään niiden synnyttyä:
o Juoksun tuojan numero ylempään ruutuun
o Lyöjän numero alempaan ruutuun tai

H=harhaheitto, V=vapaa
2. Palot, merkitään palanut pelaaja
3. Lyömään jäänyt pelaaja vuoronvaihdossa,

eli kuka sisällä olevasta joukkueesta aloittaa
lyönnit

4. Sisävuoron jälkeen lasketaan tehdyt juoksut ja merkitään se ruutuun.
5. Jakson jälkeen merkitään jaksopisteet Ottelutulos-osioon.

Merkitään juoksut (tuoja/lyöjä) ja
palot. Lasketaan tehdyt juoksut yhteen
ja merkitään tulos.

Merkitään juoksut (tuoja/lyöjä).
Lasketaan tehdyt juoksut yhteen ja
merkitään tulos.

Jos joukkueet vaihtavat ensimmäisen
jakson jälkeen tai supervuoroon
lyöntijärjestystä, niin pöytäkirjassa on
sarake johon merkitään uusi
lyöntijärjestys pelaajanumeroilla, eli
alkuperäinen nro 3 on nyt nro 1 ja nro
6 on nyt nro 3 jne.

Vaihdot
Pelaajavaihdot (kesken jakson) merkitään pöytäkirjan vaihtosarakkeeseen pelaajanumeroilla
eli mikä numero pois ja mikä numero tilalle ja millä jaksolla ja vuoroparin numerolla, sekä
tapahtuiko vaihto ulkovuoroon vai sisävuoroon (U/S).

1.

2.

3.
4.

3 16

Tuoja (nro)
Lyöjä (nro)
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Rangaistukset merkitään pöytäkirjan rangaistussarakkeeseen. Pelituomari ilmoittaa kirjurille
rangaistun pelaajan / pelinjohtajan joukkueen, pelaajan numeron, rangaistuksen laadun ja
syyn, jotka kirjuri merkitsee muistiin.

Esim. .Varoitus 1p, Reki-Räpsänät,
Uskalias, 1-j 2vrp S, asiaton
kielenkäyttö

Kirjuri merkitsee
o ottelun lopputuloksen pöytäkirjaan (jaksot,

jaksopisteet ja juoksut )
o päättymisajan pöytäkirjaan
o palkitut pelaajat pöytäkirjaan nimen kohdalle (I ja II))
o Huolehtii siitä, että pelituomari tarkastaa ja

allekirjoittaa pelipöytäkirjan ottelun jälkeen

Jätä pöytäkirjan kopiot joukkueille ja päällimmäinen
osa kuuluttamokopin postilaatilaatikkoon !!!!


