Nuorisokoripalloilun sarjamääräykset 2022-23

19-, 17- ja 16-VUOTIAIDEN VALTAKUNNALLISTEN SARJOJEN JA KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET
Nämä sarjamääräykset koskevat 19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten valtakunnallisten sarjojen ja
karsintojen pelaamista. 15-vuotiaiden Robert Petersen Cupissa ja 14-vuotiaiden SM-karsinnassa ja
-sarjassa on erilliset sarjamääräykset.
Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat, joita ovat:
• 19-vuotiaiden tyttöjen ja poikien SM-sarjat
• 17-vuotiaiden tyttöjen ja poikien SM-sarjat
• 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien SM-sarjat
• 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien Robert Petersen Cup (luokitteluvaihe 2, esiturnaus ja SMlopputurnaukset)
• 14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien SM-sarjat
ja harrastekoripallosarjat, joita ovat:
• 19-vuotiaiden tyttöjen ja poikien valtakunnalliset karsinnat ja I divisioonat
• 17-vuotiaiden tyttöjen ja poikien valtakunnalliset karsinnat ja I divisioonat
• 16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien valtakunnalliset karsinnat ja I divisioonat
• 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien valtakunnalliset karsinnat (luokitteluvaihe 1)
• 14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien alueelliset karsinnat (alueellinen I divisioona)
Kaikissa nuorten sarjoissa noudatetaan Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia
FIBA:n koripallon pelisääntöjä. Nämä sarjamääräykset täsmentävät em. sääntöjä nuorten
kilpakoripallosarjoihin ja valtakunnallisiin harrastekoripallosarjoihin.
Ilmoittautumalla ja osallistumalla valtakunnallisiin karsintoihin joukkue sitoutuu pelaamaan siinä
sarjassa, johon sen sijoitus karsintojen perusteella oikeuttaa (SM-sarja tai valtakunnallinen I
divisioona).

Nuorten ottelumanuaali
Näissä kaikissa sarjoissa käytetään nuorten ottelumanuaalia, jossa määritellään tarkemmin
ottelutapahtuman järjestämiseen liittyvät vaatimukset ja tehtävät. Seurat sitoutuvat
noudattamaan ottelumanuaalissa määritettyjä asioita. Ottelumanuaali toimitetaan
ilmoittautuneille joukkueille elokuussa.
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Ilmoittautuminen karsintoihin

19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten valtakunnallisiin karsintoihin kuten myös 15-vuotiaiden Robert
Petersen Cuppiin ilmoittaudutaan https://cm.fibaorganizer.com/fba/login –sivuston kautta.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.8.2022.
19-vuotiaiden valtakunnalliseen I divisioonaan voi ilmoittautua myös suoraan (ei tarvitse osallistua
SM-karsintaan) 1.8.2022 mennessä.
14-vuotiaiden SM-karsintaan ilmoittaudutaan alueiden 14-vuotiaiden syksyn I divisioonaan.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2022.
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Nuorten sarjojen ikärajat

19-vuotiaat

2004 ja myöhemmin syntyneet
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17-vuotiaat
16-vuotiaat
15-vuotiaat
14-vuotiaat
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2006 ja myöhemmin syntyneet
2007 ja myöhemmin syntyneet
2008 ja myöhemmin syntyneet
2009 ja myöhemmin syntyneet

Sarjamaksut

19-, 17- ja 16-vuotiaat
Valtakunnallinen karsinta
SM-sarja
I divisioona

200 €
313 €
313 €

15-vuotiaat

SM-karsinta ja -sarja

313 €

14-vuotiaat

SM-karsinta, syksy
SM-sarja, kevät
lopputurnaus

227 €
130 €
260 €

Koripalloliitto laskuttaa sarjamaksut seuroilta ilmoittautumispäivämäärän jälkeen.
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Pelaamisoikeudet

4.1

Edustuskelpoisuus

4.2

Ulkomaalainen pelaaja

Katso kilpailusäännöt luku 6 ”Pelaaja”.

Kilpailusääntöjen 30 § mukaisesti alle 18-vuotiaasta pelaajasta, joka on pelannut joskus ulkomailla
(ns. aloittanut koripallon ulkomailla), on tehtävä alle 18-vuotiaan rekisteröinti edustusoikeuden
saamiseksi nuorten SM- ja karsintasarjoihin.
Alle 18-vuotiaasta ulkomaalaisesta pelaajasta, joka on aloittanut koripallon pelaamisen Suomessa,
pitää tehdä ulkomaalaispelaajan ilmoitus kilpailun järjestäjälle, kun hän ensimmäisen kerran
pelaa nuorten SM-sarjassa tai -karsinnassa.

4.3

19-vuotiaiden valtakunnallisessa I divisioonassa yli-ikäinen pelaaja

Kilpailusääntöjen 38a§ mukaan 19-vuotiaiden valtakunnallisessa I divisioonassa saa käyttää
yksittäisessä joukkueessa kahta yhden vuoden yli-ikäistä pelaajaa yksittäisessä ottelussa.
Joukkueen kokoonpanossa voi olla yhden vuoden yli-ikäisiä pelaajia useampi, mutta yhdessä
yksittäisessä ottelussa niitä saa olla enintään kaksi/ottelu. Tämä koskee runkosarjaa ja Final Four
tapahtumaa. 19-vuotiaiden SM-karsinnassa tai SM-sarjassa ei saa käyttää yli-ikäisiä pelaajia.
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Sarjavastaavat ja kilpailupäällikkö

6

19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten valtakunnalliset karsinnat

Nuorten valtakunnallisten sarjojen sarjavastaavat nimetään elokuussa. Heidän nimensä ja
yhteystiedot tiedotetaan osallistuville joukkueille ja ne julkaistaan www.basket.fi. Koripalloliitossa
nuorten valtakunnallisesta kilpailutoiminnasta vastaa kilpailupäällikkö Ulla Karlsson,
ulla.karlsson@basket.fi, gsm 044-556 7776.
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6.1

Valtakunnallinen 1. karsintakierros

Jos ikäluokan karsintaa ilmoittautuu enemmän kuin 22 joukkuetta, pelataan 1. karsintakierros. Jos
ikäluokan karsintaan ilmoittautuu 22 joukkuetta tai vähemmän, pelataan yksi karsintakierros,
jonka ajankohta on määritelty kilpailukalenterissa.
Kun ilmoittautuneita joukkueita on 23-38, osa joukkueista pääsee suoraan 2. karsintakierrokselle
rankingin perusteella, kts. taulukko alla:
OSALLISTUVIA

SUORAAN

JOUKKUEITA

2. KARSINTAAN

37-38

Rankingin 1.-2.

35-36

Rankingin 1.-4.

33-34

Rankingin 1.-6.

31-32

Rankingin 1.-8.

29-30

Rankingin 1.-10.

27-28

Rankingin 1.-12.

25-26

Rankingin 1.-14.

23-24

Rankingin 1.-16.

21-22

Ranking 1.-18

Jos ikäluokan karsintaan ilmoittautuu enemmän kuin 39-40 joukkuetta, osallistuvat kaikki
joukkueet 1. karsintakierrokselle. Jos karsintaan ilmoittautuu enemmän kuin 40 joukkuetta,
pelataan esikarsinta myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.
Karsinta pelataan cup-muotoisesti ns. kahden tappion kaaviolla. Karsinnasta putoaa aina, kun on
hävinnyt kaksi ottelua. Karsintalohkoon joukkueet sijoitetaan rankingin mukaan ns. ketjuttamalla
niin, että jokaisessa lohkossa on kolme (3) tai neljä (4) joukkuetta. Lohkon kaksi ensimmäistä
otteluparia määräytyy niin, että lohkossa pelaavista joukkueista ovat vastakkain rankingin paras ja
heikoin joukkue sekä rankingin toiseksi ja kolmanneksi paras joukkue.
Esimerkki: Lohkoon ketjutettu seuraavat joukkueet: ranking 2., ranking 9., ranking 12. ja ranking
19.
Otteluparit ovat:
1. ottelupari
ranking 2. - ranking 19.
2. ottelupari
ranking 9. - ranking 12.
Jokaisesta karsintalohkosta pääsee kaksi (2) joukkuetta jatkoon 2. karsintakierrokselle.
Joukkueet sijoitetaan karsintalohkoihin rankingin mukaisesti. Karsintalohkon järjestäjä ja
varajärjestäjät arvotaan karsintalohkon joukkueiden kesken.

6.3

Valtakunnallinen 2. karsintakierros

6.3.1 Valtakunnallinen 2. karsintakierros 20 joukkueella

Kun toisella karsintakierroksella pelaa kaksikymmentä (20) joukkuetta, jaetaan ne viiteen (5) neljän
(4) joukkueen lohkoon.
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Karsinta pelataan kuten 1.karsintakierroskin cup-muotoisesti ns. kahden tappion kaaviolla.
19-vuotiaissa jokaisesta lohkosta kahden voiton joukkueet saavat paikan SM-sarjaan, yhden tai
kahden tappion joukkueet pääsevät valtakunnalliseen I divisioonaan.
16- ja 17-vuotiaissa jokaisesta lohkosta kahden voiton joukkueet saavat paikan valtakunnalliseen I
divisioonaan.
Joukkueet sijoitetaan karsintalohkoihin I karsintakierroksella muodostuneen rankingin mukaan
alla olevan mukaisesti:
Lohko A: 1 vs 20 ja 6 vs 15
Lohko B: 2 vs 19 ja 5 vs 16
Lohko C: 3 vs 18 ja 4 vs 17
Lohko D: 7 vs 13 ja 8 vs 14
Lohko E: 9 vs 11 ja 10 vs 12

Tässä pelikaudelle 2022-23 käyttöön otetussa kaaviossa on huomioitu, että lohkoissa D ja E pelaa
rankingin mukaan joukkueet, jotka ovat rankingissä sijan 10. läheisyydessä.

6.3.2 Valtakunnallinen 2. karsintakierros 21-22 joukkueella

Jos 19-, 17- ja 16-vuotiaissa karsintaan ilmoittautuu 21-22 joukkuetta, karsitaan kaksi joukkuetta 2.
karsintakierroksen lohkoissa ns. ennakkokarsinnalla. 19-vuotiaiden ennakkokarsinnassa
hävinneet joukkueet saavat sarjapaikan valtakunnalliseen I divisioonaan ja voittaneet joukkueet
jatkavat 2. karsintakierroksen lohkossa karsintapelejä SM-sarjapaikasta. 16- ja 17-vuotiaissa
ennakkokarsinnassa hävinneet joukkueet putoavat pois ja voittaneet joukkueet jatkavat 2.
karsintakierroksen lohkossa karsintapelejä valtakunnallisen I divisioonan sarjapaikasta.
19-vuotiaat, esimerkki 2. karsintakierroksen A-lohko
ott.nro pv
ennakko la

koti
ranking 20.

vieras
ranking 21.

=> voittaja jatkaa karsintaa
=> hävinnyt I divariin

1

la

ranking 6.

- ranking 15.

2

la

ranking 1.

- ennakon voittanut

3

ottelun 1
su (ap) voittanut

=> voittaja SM-sarjaan, häviäjä 5
- ottelun 2 voittanut peliin

4

ottelun 1
su (ap) hävinnyt

- ottelun 2 hävinnyt

5

ottelun 3
hävinnyt

su (ip)

=> voittaja 5 peliin, häviäjä I divariin

=> voittaja SM-sarjaan, häviäjä I
- ottelun 4 voittanut divariin

19-vuotiaat, esimerkki 2. karsintakierroksen B-lohko
ott.nro pv
ennakko la
1

la

koti
ranking 19.
ranking 2.

vieras
ranking 22.
- ennakon voittanut

=> voittaja jatkaa karsintaa
=> hävinnyt I divariin
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2

la

3

ottelun 1
su (ap) voittanut

=> voittaja SM-sarjaan, häviäjä 5
- ottelun 2 voittanut peliin

4

ottelun 1
su (ap) hävinnyt

- ottelun 2 hävinnyt

5

ottelun 3
hävinnyt

su (ip)

ranking 5.

6.4

Karsintaturnausten arvonta

6.5

Turnauskaaviot ja aikataulu

- ranking 16.

=> voittaja 5 peliin, häviäjä I divariin

=> voittaja SM-sarjaan, häviäjä I
- ottelun 4 voittanut divariin

Karsintalohkon järjestäjä ja varajärjestäjät arvotaan karsintalohkon joukkueiden kesken kuitenkin
niin, että I kierroksella karsintalohkon järjestänyt joukkue ei voi saada toista turnausta
järjestettäväkseen. Jos seura luopuu karsintaturnauksen järjestelyoikeudesta, sen on ilmoitettava
esteestä välittömästi sarjavastaavalle, jolloin turnaus siirtyy varajärjestäjän hoidettavaksi.

6.5.1 Ensimmäisen karsinnan cup-kaavio neljä (4) joukkuetta
ott.nro pv

koti

vieras

1

la

joukkue X

- joukkue Y

2

la

joukkue Z

- joukkue Å

3

su (ap)

ottelun 1
voittanut

ottelun 2
- voittanut

su (ap)

ottelun 1
hävinnyt

- ottelun 2 hävinnyt

su (ip)

ottelun 3
hävinnyt

ottelun 4
- voittanut

4
5

=> voittaja
jatkoon

=> voittaja
jatkoon

6.5.2 Ensimmäisen karsinnan cup-kaavio, jos lohkossa vain kolme (3) joukkuetta
ott.nro pv

koti

vieras

1

la

joukkue X

-

2

la

joukkue Z

- joukkue Å

3

su (ap)

joukkue X

ottelun 2
- voittanut

4

su (ap)

=> voittaja
jatkoon

- ottelun 2 hävinnyt

ottelun 3
=> voittaja
5
su (ip) hävinnyt
- ottelun 2 hävinnyt jatkoon
Otteluita 1 ja 4 ei pelata.
Ottelun 1 kotijoukkue Joukkue X siirtyy "voittajana" suoraan otteluun 3
Ottelun 3 hävinnyt joukkue siirtyy suoraan otteluun 5
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6.5.2 Toisen karsintakierroksen cup-kaavio 19-vuotiaissa
ott.nro pv

koti

vieras

1

la

joukkue X

- joukkue Y

2

la

joukkue Z

- joukkue Å

3

ottelun 1
su (ap) voittanut

ottelun 2
- voittanut

=> voittaja SM-sarjaan, häviäjä 5
peliin

4

ottelun 1
su (ap) hävinnyt

ottelun 2
- hävinnyt

=> voittaja 5 peliin, häviäjä I divariin

5

ottelun 3
hävinnyt

ottelun 4
- voittanut

=> voittaja SM-sarjaan, häviäjä I
divariin

su (ip)

6.5.3 Toisen karsintakierroksen cup-kaavio 17- ja 16-vuotiaissa
ott.nro pv

koti

vieras

1

la

joukkue X

- joukkue Y

2

la

joukkue Z

- joukkue Å

3

ottelun 1
su (ap) voittanut

ottelun 2
- voittanut

=> voittaja I divisioonaan, häviäjä 5
peliin

4

ottelun 1
su (ap) hävinnyt

ottelun 2
- hävinnyt

=> voittaja 5 peliin, häviäjä alueen
sarjaan/putoaa

5

ottelun 3
hävinnyt

ottelun 4
- voittanut

=> voittaja I divisioonaan, häviäjä
alueen sarjaan/putoaa

su (ip)

6.5.3 Karsintalohkon järjestäminen

Ottelujen alkamisaikojen välin on saman joukkueen osalta oltava vähintään kolme ja puoli (3,5)
tuntia. Ottelut voidaan pelata myös nopeammalla aikataululla, jos peräkkäiset ottelut pelaava
joukkue hyväksyy sen ja antaa siitä kirjallisen suostumuksen (sähköpostina). Kaikki
karsintaturnaukset ovat taloudellisesti yhteisvastuullisia.
Ottelujen järjestystä voidaan muuttaa vain, mikäli kaikki joukkueet hyväksyvät muutoksen ja
antavat siihen kirjallisen (sähköpostina) suostumuksen, jonka jälkeen sarjavastaava hyväksyy sen.
Turnauksissa on kaikki ottelut aina pelattava. Ottelun luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta ja
sille määrätään 594 euron luopumissakko.

6.6

19-vuotiaiden nuorten valtakunnallisten sarjojen karsinta (SM-sarja ja I divisioona)

19-vuotiaiden tyttöjen ja poikien karsintaturnaukset järjestetään alla olevina viikonloppuina.
Karsinnan 10 parasta joukkuetta pelaa SM-sarjassa, muut karsintaan osallistuneet joukkueet
pelaavat valtakunnallisessa I divisioonassa suoraan valtakunnalliseen I divisioonaan
ilmoittautuneiden joukkueiden kanssa.
•
•

10.-11.9.2022
24.-25.9.2022

1. karsintakierros
2. karsintakierros
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6.7

17-vuotiaiden nuorten valtakunnallisten sarjojen karsinta (I divisioona)

17-vuotiaiden tyttöjen ja poikien nuorten karsintaturnaukset järjestetään alla olevina
viikonloppuina. Karsinnassa karsitaan enintään 12 joukkuetta valtakunnalliseen I divisioonaan.
•

6.8

10.-11.9.2022

karsinta

16-vuotiaiden nuorten valtakunnallisten sarjojen karsinta (I divisioona)

16-vuotiaiden nuorten karsintaturnaukset järjestetään alla olevina viikonloppuina. Karsinnan 10
parasta joukkuetta pelaa valtakunnallisessa I divisioonassa.
•
•

7

17.-18.9.2022
1.-2.10.2022

1. karsintakierros
2. karsintakierros

19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten mestaruussarjat

19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten SM-sarjat pelataan kymmenen joukkueen kaksinkertaisena
sarjana. SM-sarjat alkavat seuraavasti:
• 19-vuotiaiden valtakunnalliset sarjat alkavat 8.10.2022
• 17-vuotiaiden valtakunnalliset sarjat alkavat aikaisintaan 24.9.2022
• 16-vuotiaiden valtakunnalliset sarjat alkavat aikaisintaan 9.10.2022
19- ja 16-vuotiaiden nuorten pelipäivä on lauantai ja 17-vuotiaiden nuorten pelipäivä on
sunnuntai. Paikallispelejä suositellaan pelattavan myös arkipäivinä, kun joukkueet siitä
keskenään sopivat.
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19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten valtakunnalliset I divisioonat

16-vuotiaiden nuorten valtakunnalliset I divisioonat pelataan kymmenen (10) joukkueen
kaksinkertaisen sarjana.
17-vuotiaiden nuorten valtakunnalliset I divisioonat pelataan enintään kahdentoista (12)
joukkueen kaksinkertaisen sarjana.
19-vuotiaiden valtakunnallisissa I divisioonissa pelaa kaikki mukaan ilmoittautuneet joukkueet
sekä SM-karsinnasta pudonneet joukkueet. Jos joukkueita ilmoittautuu enemmän kuin 12
joukkuetta, jaetaan joukkueet kahteen runkosarjan lohkoon nuorten pääsarjaryhmän elokuussa
määrittelemällä tavalla.
Pelipäivä nuorten valtakunnallisessa I divisioonassa on 19- ja 16-vuotiailla lauantai ja 17-vuotiailla
sunnuntai.
17-vuotiaiden I divisioonassa pelataan runkosarjan päätteeksi pelataan neljän parhaan joukkueen
kesken Final Four –tapahtuma, jonka järjestäjänä toimii runkosarjan voittanut joukkue.
19-vuotiaiden I divisioonassa pelataan runkosarjan päätteeksi pelataan neljän parhaan joukkueen
kesken Final Four –tapahtuma, jonka järjestäjänä toimii runkosarjan voittanut joukkue. Jos
joukkueita on enemmän kuin 12, päättää nuorten pääsarjaryhmä elokuussa, miten pudotuspelit
kohti Final Four-tapahtumaa pelataan kahden lohkon välillä ja Final Four -tapahtumaan järjestäjää
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selvinnyt parhaiten runkosarjassa sijoittunut joukkue. Jos joukkueilla on sama sijoitus eri
lohkoissa, arvotaan tapahtuman järjestäjä.
Paikallispelejä suositellaan pelattavan myös arkipäivinä, kun joukkueet siitä keskenään sopivat.
16-vuotiaiden I divisioonassa pelataan välierät ja nousukarsinnat, joista erikseen kohdassa 9.4.

9

19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten pudotuspeliottelut

9.1

SM-sarjan pudotuspelit

9.2

SM-sarjan pudotuspelien aikataulut (päivämäärät kilpailukalenterissa)

Pudotuspeleihin selviää runkosarjan neljä (4) parhaiten sijoittunutta joukkuetta. Välierissä
runkosarjan ensimmäinen (1.) kohtaa runkosarjan neljännen (4.) ja toinen (2.) kohtaa runkosarjan
kolmannen (3.). Nämä ottelut pelataan paras kolmesta -järjestelmällä (sarjan voittamiseen
vaaditaan kaksi voittoa). Näiden otteluparien voittajat pelaavat finaaleissa ja hävinneet
pronssiottelussa. Finaali pelataan paras kolmesta -järjestelmällä (sarjan voittamiseen vaaditaan
kaksi voittoa). Ottelusarja alkaa runkosarjassa heikommin sijoittuneen kotikentällä ja ottelut 2. ja
3. pelataan paremmin sijoittuneen kotikentällä. Pronssimitalit ratkaistaan yhdessä ottelussa, joka
pelataan runkosarjassa paremmin sijoittuneen kotikentällä.

19 pojat ja tytöt

17 pojat ja tytöt

pe 24.3.2023
la 25.3.2023
su 26.3.2023
ma 27.3.2023
ti 28.3.2023
ke 29.3.2023

vara
välierä 1
välierä 2
vara
välierä 3
vara

pe 31.3.2023
la 1.4.2023
su 2.4.2023
ma 3.4.2023
ti 4.4.2023
ke 5.4.2023

fi 1 vara
FIN 1/pron
finaali 2
fi vara
finaali 3
vara

pe 14.4.2023
la 15.4.2023
su 16.4.2023
ma 17.4.2023
ti 18.4.2023
ke 19.4.2023

vara
välierä 1
välierä 2

pe 21.4.2023
la 22.4.2023
su 23.4.2023
ma 24.4.2024

vara
FIN 1/pron
FIN 2

välierä 3
vara

vara
vara
vara

16 pojat ja tytöt

vara
välierä 1
välierä 2
välierä 3
vara
vara
FIN 1/pron/nousukars.
FIN 2/nousukars.
vara
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ti 25.4.2023
ke 26.4.2023
pe 28.4.2023
la 29.4.2023
su 30.4.2023
ma 1.5.2023
ti 26.4.2023
ke 27.4.2023

FIN 3
vara

FIN 3
vara

vara
vara

vara
vara

vara

vara

Kaikkien joukkueiden tulee varautua varapäivien käyttöön, jos joku pudotuspeleihin selvinnyt
joukkue pelaa samaan aikaan kv. sarjan finaalitapahtumassa.

9.3

19- ja 17-vuotiaiden nuorten valtakunnallisten I divisioonien Final Four tapahtumat

19- ja 17-vuotiaiden nuorten valtakunnallisissa I divisioonissa pelataan Final Four tapahtuma
runkosarjan neljän parhaan joukkueen kesken. Final Four tapahtumien järjestäjänä toimii
runkosarjan voittanut joukkue. Tapahtumat ovat yksipäiväisiä ja ne ovat taloudellisesti
yhteisvastuullisia, kts. kohta 18.2. Tapahtuman kaksi viimeistä ottelua (sijoituspelit) tulee pelata
samassa pelipaikassa. Final Four tapahtumaan osallistuville joukkueille jaetaan mitalit.
Välierät:

runkosarjan 1. – runkosarjan 4.
runkosarjan 2. – runkosarjan 3.

Sijoituspelit:

Sijat 3.-4.
Sijat 1.-2.

V1
V2

V1 häviäjä – V2 häviäjä
V1 voittaja – V2 voittaja

19-vuotiaiden Final Four tapahtumat pelataan lauantaina 22.4.2023, varapäivät su 23.4.2022 tai la
29.4.2023.
17-vuotiaiden Final Four tapahtumat pelataan sunnuntaina 2.4.2023, varapäivät la 1.4.2023 tai su
16.4.2023.

9.4

16-vuotiaiden nuorten nousukarsinta pelikautta 2023-24 varten

16-vuotiaiden valtakunnallisissa sarjoissa pelataan kauden päätteeksi nousukarsinta, jonka kaksi
parasta joukkuetta saavat SM-sarjapaikan 17-vuotiaiden SM-sarjaan pelikaudelle 2023-24.
Valtakunnallisessa I divisioonassa pelataan runkosarjan päätteeksi neljän joukkueen välierät
paikoista SM-nousukarsintaan. Otteluparit ovat
• välieräpari 1: runkosarja 1. sijoittunut – runkosarjan 4. sijoittunut
• välieräpari 2: runkosarjan 2. sijoittunut – runkosarjan 3. sijoittunut
Otteluparit ratkaistaan ns. paras kolmesta järjestelmällä. Ottelusarja alkaa runkosarjassa
heikommin sijoittuneen kotikentällä ja ottelut 2. ja 3. pelataan paremmin sijoittuneen kotikentällä.
Joukkue, joka saavuttaa ensin kaksi voittoa, voittaa otteluparin ja saa paikan SM-nousukarsintaan.
I divisioonan välierien päivämäärät ovat:
1. välieräottelu la 15.4.2023
2. välieräottelu su 16.4.2023
3. välieräottelu ti 18.4.2023 (pelataan tarvittaessa)
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Nousukarsintaan osallistuvat SM-sarjan sijoille 9. ja 10. sijoittuneet sekä valtakunnallisen I
divisioonan välierät voittaneet joukkueet. Joukkueet pelaavat karsinnan kahdessa otteluparissa
seuraavasti:
• I divisioonan välieräparin 2 voittanut - SM-sarjan 9. sijoittunut
• I divisioonan välieräparin 1 voittanut - SM-sarjan 10. sijoittunut
Otteluparit ratkaistaan ns. paras kolmesta järjestelmällä, ja ne alkavat aina valtakunnallisessa I
divisioonassa pelanneen joukkueen kotikentällä ja SM-sarjassa pelanneen kotikentällä pelataan
ottelut 2.-3. Joukkue, joka saavuttaa ensin kaksi voittoa, voittaa otteluparin ja saa sarjapaikan 17vuotiaiden SM-sarjaan kaudelle 2023-24.
Nousukarsinnan päivämäärät ovat:
1. karsintaottelu
la 22.4.2023
2. karsintaottelu
su 23.4.2023
3. karsintaottelu
ti 25.4.2023 (pelataan tarvittaessa)
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Otteluista ilmoittaminen

10.1

SM-sarjan ja I divisioonan otteluista ilmoittaminen

Seuran on ilmoitettava SM-runkosarjan ja I divisioonan tarkat otteluajat ja -paikat sarjavastaavalle
kolmen (3) päivän kuluessa alustavan sarjaohjelman julkaisemisesta. Sarjaohjelmat:
•
•
•

19-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjat julkaistaan viimeistään 27.9.2022 ja ne vahvistetaan
1.10.2022
17-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjat julkaistaan viimeistään 13.9.2022 ja ne vahvistetaan
17.9.2022
16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjat julkaistaan viimeistään 4.10.2022 ja ne vahvistetaan
8.10.2022

Ottelut on pelattava vahvistetussa sarjaohjelmassa mainittuna päivänä ja kellonaikana sekä
seuran ilmoittamassa paikassa. Tässä tapauksessa kilpailun järjestäjä vastaa tiedon kulusta
vastustajalle ja erotuomareille. Paikallisotteluita saa pelata myös arkipäivänä molempien
pelaavien joukkueiden suostumuksella.

10.2

Valtakunnallisista karsinnoista ja SM-sarjan pudotuspeleistä ilmoittaminen

Järjestävän seuran on ilmoitettava valtakunnallisen karsintalohkon ja SM-sarjan pudotuspelien
tarkat otteluajat ja -paikat sarjavastaavalle kahden (2) päivän kuluessa, kun tieto ko. otteluiden
järjestämisestä on seuralle tiedotettu.
Katso myös kohta ”14 Erotuomarit”.

10.3

Ottelun alkamisaika

Runkosarjojen ja pudotuspelien ottelut voidaan aloittaa arkisin 17:30–19:30 ja viikonloppuisin
10:00-19:00. Vastustajan suostumuksella tai kilpailujärjestäjän päätöksellä voidaan näistä ajoista
poiketa. Ottelu alkaa ilmoitettuna ajankohtana, jota ennen kentällä on oltava mahdollisuus
vähintään 30 minuutin lämmittelyyn.
Jos vierasjoukkueen matka on yli 220 km, alkamisaika viikonloppuna klo 12:00-18:00.
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Ottelusiirrot

Mikäli jompikumpi joukkueista haluaa siirtää ohjelmaan merkityn ottelun, sen on tehtävä siirrosta
kirjallinen anomus virallisella lomakkeella sarjavastaavalle, joka käsittelee ja hyväksyy siirrot.
Ottelusiirtomaksu on 70 €/ottelu ja se laskutetaan ottelusiirtoa pyytäneen joukkueen
seuralta. Anomuksen liitteenä on oltava vastustajan kirjallinen hyväksyminen siirrolle.
Ottelusiirron perusteita ei ole:
• toisen nuorten sarjan tai aikuisten sarjan ottelu, ei edes pudotuspeli
• valmentajalla toisen sarjan ottelu, ei edes pudotuspeli
• päävalmentaja poissaolo sairastumisen takia
• aikuisten sarjojen pelit, joissa nuorten sarjojen pelaajat pelaavat
Muita kuin kirjallisia ottelusiirtoanomuksia ei oteta käsiteltäväksi. Ottelusiirto myönnetään vain
erittäin painavilla perusteilla. Myös ottelupaikan siirrosta on tehtävä kirjallinen anomus
sähköpostilla sarjavastaavalle.
Mikäli joukkueet eivät pääse sopimukseen ottelusiirrosta tai uudesta pelipäivästä, asiasta päättää
kilpailujaos, joka määrää siirretyn ottelun pelaamispäivän.
Mikäli ottelun pelaamiselle sarjaohjelman mukaisesti ilmenee ylivoimainen este, on siitä
välittömästi informoitava sähköpostilla sarjavastaavaa. Ottelupaikan omistajalta on lisäksi saatava
kirjallinen todistus, mistä ilmenee, miksei ottelua voida pelata sarjaohjelman mukaisesti.
Epidemiatyyppisissä sairastapauksissa ei ole olemassa mitään ottelusiirtoja koskevaa pykälää tai
vakiomenettelyä vaan jokainen tapaus käsitellään erikseen. Yleisperiaatteina voidaan kuitenkin
todeta, että:
• Kaikki loukkaantumistapaukset tulee pyrkiä paikkaamaan kokoonpanoa täydentämällä.
• Vain akuutit epidemiatyyppiset sairastumistapaukset huomioidaan mahdollista
ottelusiirtoa käsiteltäessä.
• Tällöin, mikäli huomattava osa pelaavasta kokoonpanosta on sairastunut samaan tautiin,
otetaan ottelun siirtoasia käsittelyyn.
• Tällaisissa tapauksissa on jalkeille saatava vähintään seitsemän (7) pelikykyistä pelaajaa.
Ylivoimaisesta esteestä tai edellä mainituista sairastapauksista johtuvista ottelusiirroista päättää
liiton kilpailujaos, joka myös määrää uuden pelipäivän.

12

Ottelutapahtuman järjestäminen

12.1

Ottelupaikka ja sen laitteet

Pelikentän on täytettävä virallisten pelisääntöjen mukaiset mitat (28x15 m) ja pelialustana on
oltava puulattia (parketti).
Kaikkien pelikentän rajaviivojen tulee olla voimassa olevien pelisääntöjen mukaiset, samanväriset
ja mieluiten valkoiset.
* Pelikentän turvaetäisyyksien on oltava sekä sivuilla että päädyissä 2,0 m
* Nuorten SM-sarjan pudotuspeleissä, I divisioonan Final Four-tapahtumissa sekä SMlopputurnauksissa (15 v.) pelisalissa tulee olla kiinteä tai siirrettävä katsomo (ei tarkoita näyttämöä
eikä irrallaan olevia tuoleja tmv)
* Pelikentän pituuden on oltava 28 m, mutta kuitenkin vähintään 26 m
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Koripalloliiton kilpailujaos hyväksyy pelipaikat ja se voi seuran anomuksen perusteella antaa
määräaikaisen luvan pelaamiselle salissa, jonka olosuhteet eivät täytä edellä lueteltuja tähdellä
merkittyjä kohtia. Seuran ja joukkueen tulee oma-aloitteisesti anoa edellä mainittua
poikkeuslupaa kilpailujaokselta 15.8.2022 mennessä.
Seuran on ilmoitettava runkosarjan ja pudotuspelien pelipaikat 15.8.2022 mennessä
kilpailupäällikölle.
Otteluissa on käytettävä kaikkia virallisten pelisääntöjen määräämiä teknisiä laitteita:
• tulostaulu, jossa on pelikellon ja joukkueiden pistemäärän näytöt
• kummankin korin päällä 24 sekunnin laite, jossa on myös pelikellon näyttö ja punainen
lamppu osoittamaan hyökkäysajan päättymistä
• kaksi (2) erillistä, toisistaan selvästi erottuvaa äänimerkinantolaitetta, joissa on hyvin
voimakas ja terävä ääni
• hallintavuoron ilmaiseva vuoro-osoitin (nuoli toimitsijapöydällä)
• tulostaulussa joukkuevirheiden määrä 1-5 (suurempia numeroita ei saa olla) ja aikalisien
määrä 1-3 sekä pelaajien virheiden määrät 1-5 (viides virhe punaisella)
• joukkuevirheiden täyttymisen merkki-ilmaisimet toimitsijapöydällä ja tulostaulussa
• numerotaulut 1-5 pelaajien virhemäärien ilmaisemiseksi toimitsijapöydällä
• pelisalissa tulee olla nuorten pudotuspeleissä käytettävissä kiinteä laajakaistayhteys
(lähiverkko), jonka minimikoko on 2 Mb
Järjestävä seura vastaa yksin ottelun järjestelykuluista. Vierasjoukkue huolehtii omista matka- ja
tarvittaessa majoituskuluistaan. Myös kaikissa pudotuspeleissä järjestävä seura vastaa ottelun
järjestelykuluista ja vierasjoukkue omista matka- ym. kuluistaan.
Puutteista tai laiminlyönneistä erotuomarin tai joukkueiden edustajien tulee raportoida
kilpailupäällikölle.

12.2

Järjestyksen valvonta

Kannustajat ja fanit ovat tärkeä osa koripalloa, mutta heidän toimintaa pitää järjestyksen valvojien
seurata. Ottelun järjestäjän on varattava otteluun järjestyksen valvojia niin, että
katsomoturvallisuus sekä erotuomareiden ja joukkueiden koskemattomuus voidaan varmistaa.
Koti- ja vierasjoukkueen koskemattomuus on varmistettava ennen ottelua, ottelun aikana ja sen
jälkeen. Vaihtopenkki ja sen välitön läheisyys ovat joukkueen aluetta, joka varmistettava
joukkueen käyttöön.
Joukkuepenkeille, niiden ja toimitsijapöydän välittömään läheisyyteen, 2-3 penkkiriviä
joukkuepenkin ja toimitsijapöydän taakse, ei tule sijoittaa kovaäänisimpiä kannustajia
(kannustajia, joilla torvia tai muita soittimia). Ns. rumpu/torviryhmille osoitetaan katsomosta
sopiva paikka järjestyksen valvojien toimesta. Sisätiloissa ei saa käyttää sellaisia torvia tai muita
laitteita, jotka on tarkoitettu ulkokäyttöön.
Nuorten pudotuspelejä varten toimitetaan erikseen ohjeet järjestyksen valvonnasta.

12.3

Toimitsijat
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Nuorten valtakunnallisten sarjojen otteluissa pitää olla kaikki koripallon virallisten pelisääntöjen
mukaiset toimitsijat (ajanottaja+tulostaulunpitäjä, kirjuri, 24 sekunnin valvoja) sekä kaksi
tilastonpitäjää. Toimitsijoiden pitää olla paikalla 30 min. ennen ottelun alkua.
Kaikkien toimitsijoiden ja tilastonpitäjien on oltava tehtäviinsä koulutettuja.

12.4

Ottelupöytäkirjat ja lisenssit

Ottelupöytäkirja pitää täyttää toimitsijaohjeen mukaisesti ja siihen tulee merkitä seuraavat asiat:
pelaajien, valmentajan ja erotuomareiden etu- ja sukunimet, joukkueiden nimet, ottelun sarja ja
lohko, peliaika ja -paikka sekä lopputulos ja voittanut joukkue.
Ottelupöytäkirjana käytetään digitaalista pöytäkirjasovellus eSCO:a, mutta ottelupaikalla tulee
kuitenkin olla aina paperinen pöytäkirja varalla.
Joukkue vastaa, että sen pelaajien ja valmentajien tiedot ovat eSCO:n pelaajat -listalla ennen
ottelun alkua. Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden
lisenssinumerot kokonaisuudessaan eSCO:n käyttöohjeen mukaisesti. Jos paperista pöytäkirjaa
joudutaan käyttämään, kumpikin joukkue kirjoittaa pöytäkirjaan oman joukkueensa pelaaja- ja
valmentajatiedot. Tässä tapauksessa pöytäkirja tulee toimittaa sarjavastaavalle PDF-muodossa
sähköpostin liitteenä ottelupäivän aikana.
Digitaaliset ottelupöytäkirjat tallentuvat eSCO-pöytäkirjasovellukseen. Pöytäkirjasovelluksessa
tehdyn pöytäkirja tulee tallentaa PDF-muotoisena ja lähettää sähköpostin liitteenä tilaston
boxscoren (PDF) kanssa tilastovastaavalle ottelupäivän iltana. Ottelun tulos tulee kuitenkin lisätä
FIBA Organizer -sarjanhallintaan.
Pelaajilla, valmentajilla ja erotuomareilla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi. 19-, 17-, 16- ja
15-vuotiaiden SM-sarjoissa ja valtakunnallisissa I divisioonissa pelaajalla tulee olla nuorten
kilpalisenssi. 19-, 17- ja 16-vuotiaiden karsinnoissa saa pelata nuorten kilpalisenssin lisäksi
nuorten harrastelisenssillä tai Fun-pelipassilla. Jos joukkue selviää karsinnoista valtakunnalliseen
sarjaan, tulee harrastelisenssi tai Fun-pelipassi korottaa kilpalisenssiksi. Fun-pelipassiin voi ostaa 7
vrk:n try out-vakuutuksen. Lisenssinumerot merkitään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan.
Poikkeuksena 19-vuotiaiden valtakunnallisessa I divisioonassa yhden vuoden yli-ikäisellä pelaajalla
tulee olla aikuisten kilpalisenssi.

12.5

Ottelutapahtumien tilastointi

Nuorten SM-sarjassa ja I divisioonassa on pakollisena koneellinen tilastointi, jolla tilastoidaan
kaikki ottelutapahtumat ja pelaajien peliaika. Tilastoinnissa käytetään FIBA Livestats7 (FLS7)
tilastointiohjelmaa. Tarvittaessa pitää olla valmius manuaaliseen tilastointiin, mikäli koneellisessa
tilastoinnissa ilmenee ongelmia. Manuaalisessa tilastoinnissa kaikki yhteenvedot ja
laskutoimitukset on suoritettava loppuun asti. Joukkue on velvollinen tallentamaan tilaston
yhteenvedon tiedot tilastopalveluun.
Joukkueen on ilmoitettava tilastovastaavan nimi ja yhteystiedot (sähköpostisoite ja puh.nro)
viikkoa ennen sarjan alkamista oman sarjan tilastovastaavalla (kts, nimet alla) ja kilpailupäällikkö
Ulla Karlssonille. Joukkueen tilastovastaavan pitää olla henkilö, joka vastaa tilastoinnista ja on
ottelupaikalla säännöllisesti. Jos tilaston tallentaminen ei jostain syystä onnistu, on siitä
ilmoitettava tekstiviestinä ja sähköpostina tilastovastaavalle sekä tulospalveluun,
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tulospalvelu@basket.fi. Jos ottelusta ei jostain syystä saada tilastoa ollenkaan, määrätään
joukkueelle 300 € rikemaksu.
Tilastoinnista ja tilastointiohjelman käyttämisestä on erilliset ohjeet, joita saa www.basket.fi tai
Koripalloliitosta.
Koneellisen tilastoinnin tiedostot on tallennettava tulospalveluun ja lähetettävä sähköpostin
liitteenä PDF-muodossa yhdessä ottelupöytäkirjan PDF:n kanssa tilastovastaavalle ottelupäivänä
klo 22:00 mennessä.
Poikien sarjojen tilastovastaava
Johanna Aaltonen
Piikuja 4 C 41, 01600 Vantaa
mp 040-506 4351
johanna.aaltonen@basket.fi

12.6

Pudotuspelien tilastointi Internetissä

12.7

Joukkueiden kokoonpanot tilastoihin

Tyttöjen sarjojen tilastovastaava
Timo Kytölä
Olavinlinnantie 5 E 101, 00900 Helsinki
mp 040-774 5287
timo.kytola@basket.fi

19-, 17- ja 16-vuotiaiden nuorten SM-sarjan pudotuspeleissä tilastointi tehdään ns. livenä, jota
varten ottelupaikalla pitää olla kiinteä Internet-yhteys (laajakaista). Lisätiedot live-tilastoinnista
toimitetaan pudotuspelijoukkueille.

Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa
viimeistään kaksi viikkoa (II karsintakierroksen jälkeisenä tiistaina) ennen varsinaisen sarjan
alkamista kilpailupäällikölle. Joukkueen kokoonpanolomake löytyy www.basket.fi –sivustolta.
Kokoonpanoon ilmoitetaan jokaisen pelaajan nimi, pelinumero, pituus, syntymäaika, pelipaikka ja
kasvattajaseura sekä joukkueenjohdon nimet. Pelaajia voi lisätä kauden aikana kokoonpanoon,
mutta se on tehtävä arkipäivänä klo 16:00 mennessä ennen ko. pelaajan ensimmäistä ottelua.
Tämän jälkeen ilmoitetusta tai kokonaan ilmoittamatta jätetystä pelaajasta peritään rikemaksu.

12.8 Valmentajan tasoluokitus

Nuorten SM-sarjojen (16-, 17 ja 19-vuotiaiden) joukkueen päävalmentajalla tulee olla vähintään
voimassa oleva B- lisenssi. Tähän liitto voi myöntää ottelukohtaisen poikkeusluvan erittäin
painavista syistä, kuten sairastumisesta tai henkilökohtaisista syistä johtuva poissaolo.
Poikkeuslupa tulee anoa ennen ko. ottelua kilpailupäälliköltä. Puuttuvasta luokituksesta
määrätään rikesakko
• 1.000 €/koko kausi
• 100 €/ ottelu

12.9 19-vuotiaiden SM-sarjat – ottelutallenteet ja striimaus

19-vuotiaiden tyttöjen ja poikien SM-sarjajoukkueiden tulee kuvata, striimata ja tallentaa kaikki
kotiottelunsa Koripalloliiton myöhemmin määrittelemään palveluun.

13

Tulostiedotus

13.1

Tulostiedotus Koripalloliittoon
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13.1.1 Valtakunnalliset karsinnat SM-sarjaan ja I divisioonaan

Valtakunnallisissa karsinnoissa ottelutulos tallennetaan välittömästi ottelun jälkeen
tulospalveluun (https://cm.fibaorganizer.com/fba/login) tai lähetetään tekstiviestillä. Tuloksen
tallentamisesta/lähettämisestä vastaa turnauksen järjestävä joukkue.

13.1.2 SM-sarjat ja I divisioonat

SM-sarjoissa ja I divisioonissa tulostiedotus hoidetaan tilastoinnin kautta. Ottelun tulokset
päivittyvät automaattisesti tulospalveluun, kun ottelun tilasto tallennetaan tilastopalveluun.
Jos tilaston tallentaminen ei jostain syystä onnistu, on kotijoukkueen ilmoitettava ottelun
lopputulos tekstiviestinä ja sähköpostina tilastovastaavalle sekä tulospalveluun,
tulospalvelu@basket.fi.

13.2

Tiedottaminen paikallistasolla

14

Erotuomarit

Järjestävä seura on velvollinen tiedottamaan nuorten SM-karsinnoista, SM-sarjan otteluista ja –
pudotuspeleistä, Final Four-tapahtumista ja lopputurnauksista paikallisille lehdille. Etukäteen
tiedotetaan ottelutapahtumista (ottelu, päivämäärä, kellonaika ja pelipaikka) ja jälkikäteen
tiedotetaan ottelutulokset.

Erotuomarit kaikkiin nuorten SM-sarjojen ja I divisioonien otteluihin sekä karsintoihin nimeää
erotuomariyksikön valtuuttaman alueellinen liittonimeäjä.
Erotuomariyksikkö voi nimetä ns. seurasidonnaisia erotuomareita SM-karsintojen ja
valtakunnallisten I divisioonien otteluihin.

15

Komissaari

Komissaaria käytetään SM-finaaleissa, jolloin kustannuksista vastaa järjestävä seura.
Kilpailuyksikkö voi määrätä käytettäväksi komissaaria muissakin otteluissa, jolloin kustannuksista
vastaa kilpailuyksikkö.
Kilpailuyksikkö voi määrätä komissaarin sellaisen seuran otteluihin, joissa on esiintynyt toistuvia
sarjamääräysten laiminlyöntejä. Tällöin kustannuksista vastaa järjestävä seura.
Komissaarin nimeää erotuomariyksikkö. Komissaarin palkkio on sama kuin ko. sarjan
erotuomarin palkkio.

16

Pelaajat

17

Peliasut

Nuorten valtakunnallisissa sarjoissa saa jokaisessa ottelussa pöytäkirjaan merkitä enintään
kaksitoista (12) pelaajaa. Kaikissa karsinnoissa saa käyttää rajoittamatonta pelaajamäärää, mutta
yksittäisessä ottelussa kuitenkin vain kahtatoista (12) pelaajaa.

Jokaisella pelaajalla tulee olla oma pelinumero kokoonpanossa. Joukkueet voivat käyttää vapaassa
järjestyksessä seuraavia pelinumeroita: 00, 0-99. Pelaajalle voi vaihtaa pelinumeron kauden
aikana, mutta se on ilmoitettava tilastovastaavalle ja Ulla Karlssonille ottelua edeltävä arkipäivänä
klo 16 mennessä.
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Jokaisen pelaajan peliasun tulee olla koripallon virallisten pelisääntöjen kohdan ”4.3 Peliasut”
mukainen. Peliasu on pääväriltään yhtenäinen. Joukkueen kaikkien pelaajien on pelattava
samanlaisissa peliasuissa (paita, housut). Poikkeuksena nuorten sarjoissa joukkue voi pelata
kauden yhdenvärisillä pelihousuilla (shortseilla), jotka ovat seuran päävärin mukaiset. Esim.
joukkueella on mustat shortsit, joilla pelaa koti- sekä vierasottelut ja joukkueella on musta ja
valkoinen pelipaita.
Otteluun ei voi osallistua numeroton pelaaja eikä joukkueessa voi pelata kahta pelaajaa, joilla on
sama numero.
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Otteluiden talous

18.1

Sarjamuotoiset ottelut

18.2

Karsintaturnauksien ja Final Four -tapahtumien talous

Sarjamuotoisina pelattavissa kilpailuissa (yksittäiset ottelut tai turnaukset) järjestävä seura vastaa
yksin ottelun taloudesta ja matkustava seura huolehtii omista matka- ja majoituskuluista.

Karsintaturnauksissa ja Final Four -tapahtumissa käytetään yhteistaloutta, jossa tulot ja menot
jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.
Järjestävän seuran on laadittava ottelun tai turnauksen taloudesta ao. lomakkeelle
ennakkolaskelma, jonka on oltava muilla osallistuvilla joukkueilla ja sarjavastaavalla kaksi
vuorokautta ennen ensimmäistä ottelua. Mahdolliset huomautukset on tehtävä välittömästi
laskelman saavuttua.
Lopullinen ottelutilitys siihen liittyvine maksuineen suoritetaan viiden (5) arkipäivän kuluessa
laskun saapumisesta järjestävän seuran tilille. Tilityksen on perustuttava todellisiin tuloihin ja
menoihin, joista järjestävän seuran ja vierasjoukkueiden on esitettävä asianmukaiset,
hyväksyttävät tositteet. Jos seura ei ole suorittanut taloudellisia velvollisuuksiaan yhteistaloudesta
viikon kuluessa lopullisen laskelman saatuaan, on se velvollinen maksamaan saavalle seuralle
viivästyskoron.
Yhteistalouteen lasketaan mukaan seuraavat menot:
• salivuokrat (sisältää siivous- ja valvontapalkkiot) 2,5 tuntia/ottelu ja lisäksi 2
tunti/turnauspäivä yleisiä järjestelyjä
• sarjamääräysten mukaiset erotuomarikulut
• vierasjoukkueen matkakulut koti- ja ottelupaikkakunnan välillä, edestakainen
kilometrimäärä x 1,00 €
• vierasjoukkueen majoituskulut turnauspäivien välisenä yönä
• jos turnauksen 1. päivän ottelu järjestetään niin aikaisin aamulla, että vierasjoukkue joutuu
lähtemään aikaisin aamulla (lähtö ennen klo 7:00), voidaan kilpailupäällikön päätöksellä
ottelua edeltävän yön majoituskustannukset lisätä laskelmaan. Lupa kahden yön
majoituksen huomioimiseen yhteistaloudessa pitää anoa kilpailupäälliköltä ennen
turnausta. Asiasta on sovittava etukäteen myös järjestäjän kanssa.
Järjestävän seuran posti-, puhelin- ja muita yleisiä kuluja ei hyväksytä yhteistalouteen, eikä
myöskään toimitsija- ja tilastointikuluja.
Majoitusohjeet:
• majoituskulut, merkitään yhteistalouteen 300 €/vieras joukkue/yö
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•
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mikäli joukkue ei yövy ottelupaikkakunnalla, vaan matkustaa yöksi kotipaikkakunnalleen,
halvempi vaihtoehto hyväksytään tilitykseen.
järjestävä seura tiedottaa osallistuvia joukkueita paikkakunnan majoitusvaihtoehdoista
myös lentomatka voidaan hyväksyä ottelutilitykseen, mikäli se majoituskulut huomioiden
muodostaa edullisimman vaihtoehdon

Pelaajan tai joukkueen muun jäsenen erottaminen pelistä

Pelistä erotetusta joukkueen jäsenestä on erotuomarin toimitettava viipymättä raportti sääntö- ja
kurinpitoyksikölle.
Erotuomarin on ilmoitettava pelistä erotetulle tai joukkueen viralliselle edustajalle erotetun
henkilön oikeudesta antaa tapauksesta oma vastineensa sääntö- ja kurinpitoyksikölle kahden (2)
vuorokauden kuluessa tapahtuneesta.
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Luopuminen

Joukkueen luopuessa kilpailusta seura on velvollinen maksamaan luopumissakon, jonka suuruus
on:
• valtakunnallisissa karsintaturnauksissa 594 euroa
• SM-sarjoissa 1.080 euroa
• I divisioonassa 1.080 euroa
Jos joukkueen luopuminen tapahtuu niin myöhäisessä vaiheessa, että siitä aiheutuu kustannuksia
muille seuroille, on seura velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
Jos joukkue luovuttaa ottelun, suljetaan se sarjasta ja sille määrätään luopumissakko SM-sarjassa
ja I divisioonassa 1.080 euroa.
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17-vuotiaiden SM-sarjan täydentäminen

Jos jokin joukkue luopuu saamastaan 17-vuotiaiden SM-sarjan sarjapaikasta, täydennetään SMsarjaa alla olevan rankingin mukaisesti:
1. nousukarsinnassa mukana ollut parhaiten sijoittunut SM-runkosarjan joukkue, joka ei
saanut sarjapaikkaa nousukarsinnassa (runkosarjan 9.)
2. nousukarsinnassa mukana ollut parhaiten sijoittunut valtakunnallisen I divisioonan
runkosarjan joukkue, joka ei saanut sarjapaikkaa nousukarsinnassa
3. nousukarsinnassa mukana ollut toiseksi parhaiten sijoittunut SM-runkosarjan joukkue,
joka ei saanut sarjapaikkaa nousukarsinnassa (runkosarjan 10.)
4. nousukarsinnassa mukana ollut toiseksi parhaiten sijoittunut valtakunnallisen I
divisioonan runkosarjan joukkue, joka ei saanut sarjapaikkaa nousukarsinnassa
5. välierissä mukana ollut parhaiten sijoittunut valtakunnallisen I divisioonan runkosarjan
joukkue, joka ei selvinnyt nousukarsintaan
6. välierissä mukana ollut toiseksi parhaiten sijoittunut valtakunnallisen I divisioonan
runkosarjan joukkue, joka ei selvinnyt nousukarsintaan
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16-vuotiaiden SM-sarjan täydentäminen

Jos jokin joukkue luopuu saamastaan 16-vuotiaiden SM-sarjan sarjapaikasta, täydennetään SMsarjaa alla olevan rankingin mukaisesti:
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Robert Petersen Cupin SM-lopputurnauksen viimeisen viikonlopun otteluiden mukaan, kts kaavio
alla:
1. ottelun 17 hävinnyt joukkue
2. ottelun 15 hävinnyt joukkue
3. ottelun 16 hävinnyt joukkue

Kuva: 15-vuotiaden SM-sarjan sarjamääräykset, kohta 7.2 SM-lopputurnaus II, ottelukaavio kuva 2.
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Sarjapaikan vahvistaminen
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Rikemaksut

Joukkue, joka on saavuttanut kauden 2022-23 perusteella sarjapaikan kauden 2023-24 16- tai 17vuotiaiden SM-sarjaan, tulee vahvistaa sarjapaikansa 31.5.2023 mennessä.
Jos joukkue luopuu 16- tai 17-vuotiaiden SM-sarjasta 31.5.2023 jälkeen, määrätään joukkueelle
1.080 euron luovutussakko.

Koripalloliitto voi määrätä seuralle rikemaksun 108 € mm. seuraavista asioista:
• sarjamääräysten tai manuaalin vastainen toiminta tai laiminlyönti
• luvaton ottelusiirto
• pelipaikan puutteelliset varusteet
• myöhästynyt, virheellinen tai puutteellinen tulostiedotus ja/tai LIVE-seuranta
• myöhästynyt, virheellinen tai puutteellinen ottelupöytäkirja ja/tai tilastointi
• lisenssien tai lisenssilistan puuttuminen ottelupaikalta
• pelaajan pelinumeron luvaton muuttaminen
• puutteellinen peliasu, esim. erilainen kuin muilla, tai numero puuttuu
• uuden pelaajan ilmoittamatta jättäminen kokoonpanoon
• muu manuaalien tai muiden määräysten
Näissä sarjamääräyksissä tai nuorten sarjojen manuaaleissa mainittujen asioiden laiminlyönnin
seurauksena voidaan seuralle antaa huomautus tai määrätä rikemaksu. Laiminlyönneistä
seuraavat rikemaksut voidaan määrätä vain manuaaleissa mainittujen summien mukaisina.
Kurinpitosääntöjen mukaisista rangaistuksista, kuten esim. seuralle tai sen jäsenille määrättävistä
sakkomaksuista, päättää liiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö tai liittohallitus.

