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Liittohallituksen vahvistama 18.6.2018

I-divisioonan karsintoihin kuuluvat miesten ja naisten esikarsinnat ja karsinnat.

SARJAMANUAALIT
Miesten ja naisten I-divisioonan karsinnoissa käytetään sarjamanuaaleja, joista ilmenee yksityiskohtaiset
toimintaohjeet otteluiden järjestämisestä. I-divisioonan karsinnoissa käytetään näitä manuaaleja soveltuvin osin ja karsintoihin osallistuvat seurat sitoutuvat noudattamaan näitä manuaaleja soveltuvin osin.

1

KARSINTOIHIN OSALLISTUMINEN

Mikäli II-divisioonan joukkue ei aio osallistua karsintoihin, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti kilpailun
järjestävälle alueelle 1.3.2019 mennessä. Mikäli joukkue luopuu karsinnasta tämän jälkeen, katsotaan sen
luopuneen koko sarjasta (II-divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko 2.000 €.
Alueiden tulee ilmoittaa kilpailupäällikölle 2.3.2019 mennessä karsintaan osallistuvat joukkueet.

2

MIESTEN I-DIVISIOONAN KARSINNAT

2.1 YLEISTÄ MIESTEN KARSINNOISTA
Alueellisista II-divisioonan lohkoista karsintoihin selviää neljä (4) joukkuetta, jotka jakaantuvat alueellisesti
seuraavasti
• Eteläinen alue, kaksi (2) joukkuetta
• Läntinen alue, yksi (1) joukkue
• Kaakkoinen, Itäinen, Keskinen ja Pohjoinen alue), esikarsinnan jälkeen yksi (1) joukkue.

2.2 TÄYDENTÄMINEN
Esikarsinnan täydentäminen tapahtuu voittosuhteen mukaan vain kahdelta varasijalta (sijat 5 ja 6).
Karsinnan täydentäminen tapahtuu kilpailusääntöjen mukaisesti vain kahdelta varasijalta. Eteläiseltä alueelta sijoilta 3 ja 4, läntiseltä alueelta sijoilta 2 ja 3, esikarsinnan sijoilta 2 ja 3. Mikäli läntiseltä tai eteläiseltä
alueelta ei karsintaan osallistu kohdassa 2.1 mainittua määrää joukkueita, täydennetään karsintaa esikarsinnan sijoilta 2 ja 3.

2.3

MIESTEN ESIKARSINNAT

Kaakkoinen, Itäinen, Keskinen ja Pohjoinen alue pelaavat neljän (4) joukkueen esikarsinnan. Esikarsintaan
osallistuu näiden alueiden sarjoissa saavutetun voittosuhteen perusteella neljä (4) parasta joukkuetta.
Parhaan voittosuhteen omaava joukkue on numero yksi, seuraavaksi paras on numero kaksi, kolmanneksi
paras on numero kolme ja neljänneksi paras on numero neljä.
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Järjestävän joukkueen numero on yksi, varajärjestäjän numero on kaksi, toinen varajärjestäjä on numero
kolme ja kolmas varajärjestäjä on numero neljä. Mikäli esikarsinnan järjestäjä tai varajärjestäjä ei järjestä
esikarsintaa, ei se eikä mikään muukaan esikarsintaan osallistuvan joukkue menetä saavutettuun voittosuhteeseen perustuvaa numeroa.
Esikarsinnassa käytetään yhteistaloutta.
Esikarsinnan voittaja selviää varsinaiseen I-divisioonan karsintaan. Esikarsinta on pelattava 31.3.2019
mennessä.

2.4 MIESTEN KARSINNAT
Kilpailun järjestäjä arpoo 1.4.2019 joukkueille numerot. Järjestävän joukkueen numero on yksi, varajärjestäjän numero on kaksi, toinen varajärjestäjä on numero kolme ja kolmas varajärjestäjä on numero neljä.
Mikäli karsinnalle arvottu järjestäjä tai varajärjestäjä ei järjestä karsintaa, ei se eikä mikään muukaan karsintaan osallistuvan joukkue menetä arvottua järjestysnumeroa.
Karsinnassa käytetään yhteistaloutta.
Karsinnan voittaja nousee miesten I divisioona B:hen kaudeksi 2019-20 edellyttäen, että seura täyttää sarjalisenssin myöntämiskriteerit ja sen sarjapaikka vahvistetaan.

3

NAISTEN I-DIVISIOONAN KARSINNAT

3.1 YLEISTÄ NAISTEN KARSINNOISTA
Alueellisista II-divisioonan lohkoista karsintoihin selviää neljä (4) joukkuetta, jotka jakaantuvat alueellisesti
seuraavasti
• Eteläinen alue, kaksi (2) joukkuetta
• Läntinen alue, yksi (1) joukkue
• Kaakkoinen, Itäinen, Keskinen ja Pohjoinen alue, esikarsinnan jälkeen yksi (1) joukkue.

3.2

TÄYDENTÄMINEN

Esikarsinnan täydentäminen tapahtuu voittosuhteen mukaan vain kahdelta varasijalta (sijat 5 ja 6).
Karsinnan täydentäminen tapahtuu kilpailusääntöjen mukaisesti vain kahdelta varasijalta. Eteläiseltä alueelta sijoilta 3 ja 4, läntiseltä alueelta sijoilta 2 ja 3, esikarsinnan sijoilta 2 ja 3. Mikäli läntiseltä tai eteläiseltä
alueelta ei karsintaan osallistu kohdassa 2.1 mainittua määrää joukkueita, täydennetään karsintaa esikarsinnan sijoilta 2 ja 3.

3.3

NAISTEN ESIKARSINNAT

Kaakkoinen, Itäinen, Keskinen ja Pohjoinen alue pelaavat neljän (4) joukkueen esikarsinnan. Esikarsintaan
osallistuu näiden alueiden sarjoissa saavutetun voittosuhteen perusteella neljä (4) parasta joukkuetta.
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Parhaan voittosuhteen omaava joukkue on numero yksi, seuraavaksi paras on numero kaksi, kolmanneksi
paras on numero kolme ja neljänneksi paras on numero neljä.
Järjestävän joukkueen numero on yksi, varajärjestäjän numero on kaksi, toinen varajärjestäjä on numero
kolme ja kolmas varajärjestäjä on numero neljä. Mikäli esikarsinnan järjestäjä tai varajärjestäjä ei järjestä
esikarsintaa, ei se eikä mikään muukaan esikarsintaan osallistuva joukkue menetä voittosuhteeseen perustuvaa järjestysnumeroa.
Esikarsinnassa käytetään yhteistaloutta.
Esikarsinnan voittaja selviää varsinaiseen I-divisioonan karsintaan. Esikarsinta on pelattava 31.3.2019
mennessä.

3.4 NAISTEN KARSINNAT
Kilpailun järjestäjä arpoo 1.4.2019 joukkueille numerot. Järjestävän joukkueen numero on yksi, varajärjestäjän numero on kaksi, toinen varajärjestäjä on numero kolme ja kolmas varajärjestäjä on numero neljä.
Mikäli karsinnalle arvottu järjestäjä tai varajärjestäjä ei järjestä karsintaa, ei se eikä mikään muukaan karsintaan osallistuvan joukkue menetä arvottua järjestysnumeroa.
Karsinnassa käytetään yhteistaloutta.
Karsinnan voittaja nousee naisten I-divisioonaan kaudeksi 2019-20 edellyttäen, että seura täyttää sarjalisenssin myöntämiskriteerit ja sen sarjapaikka vahvistetaan.

4

OTTELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

Pelikentän koko on 28,0m x 15,0m ja pelialustan tulee olla puuta (parketti).
Kaikkien pelikentän rajaviivojen tulee olla voimassa olevien pelisääntöjen mukaiset.
Pelikentän turvaetäisyyksien on oltava sekä sivuilla että päädyissä 2,0m1).
Kaikkien teknisten varustusteiden tulee täyttää virallisten pelisääntöjen määräykset.
Katsomon tulee olla kiinteä tai vastaava hyväksytty katsomorakennelma.
Valaistuksen tulee olla vähintään 1000 luksia1).
Hallin lämpötilan tulee olla 16 0C – 25 0C.
Hallin vapaan korkeuden tulee olla vähintään 7,0m sen alimmassa kohdassa1).
Hallissa tulee olla äänentoistojärjestelmä, joka on mitoitettu hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen1).
Hallissa tulee olla viisi lukittavaa pukuhuonetta, joissa ei ole muita käyttäjiä ottelutapahtuman aikana1).
Otteluissa on käytettävä kaikkia virallisten pelisääntöjen määräämiä teknisiä laitteita:
• tulostaulu, jossa on pelikellon ja joukkueiden pistemäärän näytöt
• tulostaulussa joukkuevirheiden määrä 1-5 (suurempia numeroita ei saa olla ja aikalisien määrä 1-3
• 24s laite kummankin korin päällä, 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)
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joukkuevirheiden täyttymisen merkki-ilmaisimet toimitsijapöydällä
numerotaulut 1-5 pelaajien virhemäärien ilmaisemiseksi toimitsijapöydällä
korilevyjen sisäreunoissa punaiset LED-valot osoittamaan peliajan päättymistä kunkin erän lopussa
korilevyjen sisäreunoissa oranssit LED-valot osoittamaan hyökkäysajan päättymistä2)

1)

Kilpailujaos voi myöntää poikkeusluvan pelaamiselle salissa, jonka olosuhteet eivät täytä sarjamääräyksiä näiltä osin.
2)

Suositeltava pelikaudelle 2018-19, pakollinen pelikaudelle 2019-2020.

Ottelupaikalla on oltava varalaitteet mahdollista korirenkaan, pelikellon tai 24s laitteen hajoamista varten.
Kilpailujaos hyväksyy karsintojen pelipaikat.

5

EROTUOMARIT

Kaikkiin I-divisioonan karsintaturnauksiin erotuomarit nimeää erotuomariyksikön nimeämä liittonimeäjä.
Seuran tulee välittömästi peliaikojen ja –paikkojen varmistuttua ilmoittaa niistä kilpailupäällikölle.

6

TOIMITSIJAT

I-divisioonan karsinnoissa pitää olla kaikki koripallon virallisten pelisääntöjen mukaiset toimitsijat (ajanottaja, kirjuri, 24 sekunnin valvoja sekä vähintään yksi luuttuaja kentän kummassakin päädyssä). Kaikkien
toimitsijoiden on oltava tehtäviinsä koulutettuja. Karsinnoissa ei ole pakollista tilastointia.

7

OTTELUPÖYTÄKIRJA JA TULOSTIEDOTUS

Ottelupöytäkirjana on käytettävä uusinta voimassa olevaa versiota. Ottelupöytäkirja on täytettävä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaan.
Turnauksen järjestävän seuran on postitettava ottelupöytäkirja(t) Koripalloliittoon ottelupäivää seuraavana
arkipäivänä 1. luokan postina. Järjestävän seuran on säilytettävä jäljennöskappaleensa ja pyynnöstä toimitettava ne tai kopiot niistä kilpailun järjestäjälle.
Turnauksen järjestävän seuran on päivitettävä ottelutulokset sarjanhallintajärjestelmään (FIBA Organizer)
välittömästi ottelun päättymisestä.

8

TURNAUKSEN TALOUS

Karsintaturnauksissa käytetään yhteistaloutta, jossa menot jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken.
Järjestävän seuran on laadittava turnauksen taloudesta erillisellä lomakkeelle ennakkolaskelma, jonka on
oltava muilla osallistuvilla joukkueilla ja kilpailupäällikölle kaksi vuorokautta ennen turnauksen ensimmäistä ottelua. Mahdolliset huomautukset on tehtävä etukäteen välittömästi laskelman saavuttua. Mikäli seura
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ei huolehdi laskelman tekemisestä ja sen asianmukaisesta toimittamisesta, voi kilpailujaos määrätä sille
rikemaksun.
Lopullinen ottelutilitys siihen liittyvine maksuineen suoritetaan seitsemän (7) arkipäivän kuluessa 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), 3 tuntia/ottelu ja lisäksi 1 tunti/turnauspäivä yleisiä järjestelyjä
• toteutuneet erotuomarikulut
• vierasjoukkueen matkakulut koti- ja ottelupaikkakunnan välillä, edestakainen kilometrimäärä x
1,00 €/km
• vierasjoukkueen majoituskulut turnauspäivien välisinä öinä edullisimman paikkakunnalla vallitsevan majoitustaksan mukaisina, mikäli seurat etukäteen eivät toisin sovi. Majoituksen tulee olla hotelli tai vastaava taso, 2-3 h-huone. Järjestävä seura tekee pyynnöstä majoitusvaraukset. Mikäli
seura ei yövy ottelupaikkakunnalla, vaan matkustaa yöksi kotipaikkakunnalleen, halvempi vaihtoehto hyväksytään yhteistalouteen
• vierasjoukkueen osalta majoituskuluja lasketaan enintään 16 henkilön mukaan
• jos ottelu järjestetään niin aikaisin aamulla, että vierailijaa ei voida vaatia matkustamaan aamulla
(lähtö ennen klo 7:00), voidaan kilpailupäällikön päätöksellä myös ottelua edeltävän yön majoituskustannukset lisätä laskelmaan
Järjestävän seuran posti-, puhelin- ja muita yleisiä kuluja ei hyväksytä yhteistalouteen, eikä myöskään toimitsijakuluja.
Joukkueeseen lasketaan kuuluviksi ottelupöytäkirjaan merkityt mukana olevat pelaajat, valmentaja, apuvalmentaja ja joukkueenjohtaja, kuitenkin korkeintaan 16 henkilöä.
Seurat voivat vain keskinäisillä, kirjallisilla etukäteissopimuksilla poiketa edellä esitetyistä määräyksistä.
Ottelupöytäkirjana on käytettävä uusinta voimassa olevaa versiota. Ottelupöytäkirja on täytettävä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaan

9

ULKOMAALAINEN PELAAJA

Ulkomaalaisten pelaajien pelaamisoikeus määritetään kilpailusääntöjen 30 §:ssä.
Ulkomaalaiselle pelaajalle tai ulkomailta siirtyville suomalaiselle pelaajalle on haettava pelilupa kilpailusääntöjen 6. luvun mukaisesti kilpailusääntöjen 30 §:n 7. mom. mainituin poikkeuksin.

10 PELIASUT
I-divisioonan karsinnoissa joukkueet voivat käyttää vapaassa järjestyksessä pelinumeroita 0-99.
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Jokaisen pelaajan peliasun tulee olla koripallon virallisten pelisääntöjen mukainen. Kotijoukkue pelaa aina
vaaleassa peliasussa (paita ja pelihousut) ja vierasjoukkue aina tummassa peliasussa (paita ja pelihousut).
Joukkueen kaikkien pelaajien on pelattava samanlaisissa peliasuissa (paita ja pelihousut).
Pelipaidan alla voi käyttää joko mustaa tai valkoista tai pelipaidan päävärin mukaista hihatonta paitaa tai
toppia, mutta tämä ei saa missään olosuhteissa näkyä pelipaidan alta kädentien (olkapää) eikä kaulaaukon (kaula tai niska) alueella.
Pelihousujen alla voi käyttää pelihousujen värisiä urheilutrikoita, mutta nämä eivät saa ulottua pelihousujen lahkeen alapuolelle. Pelihousut eivät saa ylittää polvea vaan niiden tulee päättyä polven yläpuolelle.

11 ESIKARSINTATURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Karsintaturnauksen otteluohjelma:

1. päivä
2. päivä

Ottelu 1: 1 – 4
Ottelu 2: 2 – 3
Ottelu 3: häviäjä 1 – häviäjä 2
Ottelu 4: voittaja 1 – voittaja 2

Järjestävä joukkue palaa aina ensimmäinen päivän ottelu 1:ssä.
Joukkueille on varattava verryttelyaikaa 60 minuuttia ennen ottelun alkua, joista viimeiset 20 minuuttia
tulee olla keskeytymätöntä verryttelyaikaa. Ottelun puoliaikatauolla on joukkueille varattava vähintään 5
minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa.
Ottelujen järjestystä voidaan muuttaa vain, mikäli kaikki joukkueet muutoksen hyväksyvät ja antavat siihen
kirjallisen (sähköpostina) suostumuksen, jonka jälkeen kilpailujaos hyväksyy sen.
Turnauksen järjestäjän tulee hyväksyttää otteluohjelma ja talouslaskelma kilpailupäälliköllä viisi (5) vuorokautta ennen turnauksen alkua.
Turnauksessa on pelattava kaikki ottelut. Mikäli joukkue luovuttaa ottelun, katsotaan sen luopuneen koko
sarjasta (II-divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko 2.000 €.

12

KARSINTATURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Karsintaturnauksen otteluohjelma:

1. päivä
2. päivä

Ottelu 1: 1 – 4
Ottelu 2: 2 – 3
Ottelu 3: häviäjä 1 – häviäjä 2
Ottelu 4: voittaja 1 – voittaja 2

Järjestävä joukkue palaa aina ensimmäinen päivän ottelu 1:ssä.
Joukkueille on varattava verryttelyaikaa 60 minuuttia ennen ottelun alkua, joista viimeiset 20 minuuttia
tulee olla keskeytymätöntä verryttelyaikaa. Ottelun puoliaikatauolla on joukkueille varattava vähintään 5
minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa.
Ottelujen järjestystä voidaan muuttaa vain, mikäli kaikki joukkueet muutoksen hyväksyvät ja antavat siihen
kirjallisen (sähköpostina) suostumuksen, jonka jälkeen kilpailujaos hyväksyy sen.
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Turnauksen järjestäjän tulee hyväksyttää otteluohjelma ja talouslaskelma kilpailupäälliköllä viisi (5) vuorokautta ennen turnauksen alkua.
Turnauksessa on pelattava kaikki ottelut. Mikäli joukkue luovuttaa ottelun, katsotaan sen luopuneen koko
sarjasta (II-divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko 2.000 €.

13 PELAAMISMISOIKEUS PELIKAUDELLE 2019-20
13.1 MIESTEN I-DIVISIOONA B
Pelatakseen miesten I-divisioona B:ssa pelikaudella 2019-20 tulee joukkueen pelikaudella 2018-19
• sijoittua I-divisioona A:ssa viimeiseksi (12.) tai
• sijoittua I-divisioona B:n runkosarjassa sijoille 1-11 tai
• voittaa I-divisioonan karsinnat tai
• on sarjalisenssiyksikön tekemän villikorttirankingin 1. sekä
• täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot ja sen sarjapaikka vahvistetaan.

13.2

NAISTEN I-DIVISIOONA

Pelatakseen naisten I-divisioonassa pelikaudella 2019-20 tulee joukkueen pelikaudella 2018-19
• sijoittua viimeiseksi (10.) naisten Korisliigassa tai
• sijoittua naisten I-divisioonan runkosarjassa sijoille 1-8 tai
• voittaa naisten I-divisioonan karsinnat tai
• on sarjalisenssiyksikön tekemän villikorttirankingin 1. sekä
• täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot ja sen sarjapaikka vahvistetaan.

14 RANKINGJÄRJESTYS
14.1 MIESTEN I-DIVISIOONA B:n RANKINGJÄRJESTYS PELIKAUDELLE 2019-20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

I-divisioona B:n finaalin voittaja
I-divisioona A:n Villikorttiranking 1.
I-divisioona A:n runkosarjan 12.
I-divisioona B:n finaalin häviäjä
I-divisioona B:n runkosarjan 1.
I-divisioona B:n runkosarjan 2.
I-divisioona B:n runkosarjan 3.
I-divisioona B:n runkosarjan 4.
I-divisioona B:n runkosarjan 5.
I-divisioona B:n runkosarjan 6.
I-divisioona B:n runkosarjan 7.
I-divisioona B:n runkosarjan 8.
I-divisioona B:n runkosarjan 9.
I-divisioona B:n runkosarjan 10.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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I-divisioona B:n runkosarjan 11.
I-divisioonan karsintojen 1.
I-divisioona B:n Villikorttiranking 1.
I-divisioona B:n runkosarjan 12.
I-divisioonan karsintojen 2.
I-divisioonan karsintojen 3.
I-divisioonan karsintojen 4.

14.2 NAISTEN I-DIVISIOONAN RANKINGJÄRJESTYS PELIKAUDELLE 2018-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Naisten I-divisioonan finaalin voittaja
Naisten Korisliigan 10.
Naisten I-divisioonan finaalin häviäjä
Naisten I-divisioonan runkosarjan 1.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 2.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 3.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 4.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 5.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 6.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 7.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 8.
Naisten I-divisioonan karsintojen 1.
Villikorttiranking 1.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 9.
Naisten I-divisioonan runkosarjan 10.
Naisten I-divisioonan karsintojen 2.
Naisten I-divisioonan karsintojen 3.
Naisten I-divisioonan karsintojen 4.

15 SARJAN TÄYDENTÄMINEN
Mikäli jokin miesten I-divisioona B:hen tai naisten I-divisioonaan urheilullisin perustein oikeutetuista seuroista luopuu sarjasta tai sille ei myönnetä lisenssiä tai villikortti järjestelmässä ei ole riittävää määrää kriteereitä täyttäviä hakijoita ja liittohallitus päättää täydentää sarjaa, se tapahtuu ensisijaisesti edellisessä
kohdassa olevan ranking-järjestyksen mukaisesti.

16 RIKE- JA SAKKOMAKSUT
Näiden sarjamääräysten tai erikseen toimitettavan sarjamanuaalin laiminlyönnin seurauksena voidaan
seuralle antaa huomautus tai määrätä rikemaksu. Laiminlyönneistä seuraavat rikemaksut voidaan määrätä enintään sarjamanuaaleissa mainittujen summien suuruisina.
Sarjalisenssimääräysten ja sarjamanuaalien mukaisista rangaistuksista, kuten esim. seuralle tai sen jäsenille määrättävistä rikemaksuista, päättää kilpailujaos, sarjalisenssiyksikkö tai liittohallitus.
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Kurinpitosääntöjen mukaisista rangaistuksista, kuten esim. seuralle tai sen jäsenille määrättävistä sakkomaksuista, päättää liiton kurinpitopäällikkö, sääntö- ja kurinpitoyksikkö tai liittohallitus.

17 PÄIVÄMÄÄRIÄ
• miesten karsinnat I divisioonaan 13.-14.4.2019
• naisten karsinnat I divisioonaan 13.-14.4.2019

18 SARJAPAIKAN VAHVISTAMINEN JA SARJASTA LUOPUMINEN
Miesten I-divisioona B:hen tai naisten I-divisioonaan urheilullisin perustein oikeutetun seuran on haettava
sarjapaikkaa palauttamalla allekirjoitettu sarjalisenssisopimus liitteineen sekä maksettava sarjamaksun 1.
erä 15.5.2019 mennessä.
Sarjalisenssiyksikkö päättää seuran oikeudesta pelata aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa ja myöntää osallistumisoikeudet seuroille näihin sarjoihin edellyttäen, että seura täyttää sarjapaikan myöntämiskriteerit. Sarjalisenssin hylkäämisen vahvistaa liittohallitus.
Mikäli seura luopuu sarjapaikastaan, se voi anoa sarjapaikkaa alemmalta sarjatasolta 15.5.2019 mennessä.
Jos seura luopuu sarjapaikastaan sarjapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, sille määrätään liittovaltuuston vahvistama luovutussakko eikä jo maksettua sarjamaksua palauteta.

19 VILLIKORTTI JÄRJESTELMÄ
19.1 MIESTEN I-DIVISIOONA B
Pelikaudella 2018-19 koripalloliiton sarjatoimintaan osallistunut joukkue tai akatemiajoukkue, jollaiseksi
lasketaan joukkue, jolla on yhteistyösopimus olympiakomitean tunnustaman urheiluakatemian kanssa, voi
hakea pelikaudeksi 2019-20 miesten I-divisioona B:hen villikorttia. Mikäli seuralla on sarjassa kilpailullisesti
saavutettu sarjapaikka, ei seura voi hakea villikorttia miesten I-divisioona B:hen.
Joukkue, joka on luopunut oikeudestaan osallistua I-divisioonan karsintoihin tai luopuu karsinnasta, ei voi
hakea villikorttia.
Seuran tulee toimittaa 15.5.2019 mennessä allekirjoitettu sarjapaikkahakemus liitteineen sekä maksettava
sarjamaksun 1. erä ja lisäksi seuran tulee täyttää vaadittavat sarjalisenssiehdot sekä täytettävä villikortin
myöntämisen ehdot pelikaudelle 2019-20.
Sarjalisenssiyksikkö suorittaa annettujen selvitysten perusteella pistelaskun ja määrittää siten haki-joiden
keskinäisen rankingin. Liittohallitus päättää villikortilla myönnettävät sarjapaikat sarjalisenssiyksikön esityksestä.
Villikorttia hakevan seuran tulee toimittaa seuraavat liitteet hakemuksen yhteydessä:
• Kopio päävalmentajan kanssa tehdystä valmentajasopimuksesta.
• Luettelo joukkueen tulevan kauden pelaajista sekä kopiot tehdyistä pelaajasopimuksista.
• Fyysisen valmentajan nimi sekä selvitys hänen fyysisen valmentamisen osaamisesta.
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Lihashuollon ammattilaisen nimi sekä selvitys hänen lihashuollon osaamisesta.
Tulevan pelikauden valmennuksellinen vuosisuunnitelma, josta selviää joukkueen harjoittelu.
Päätoimisen toiminnanjohtajan tai vastaavan nimi.
Täytetty pelipaikkalomake.
Päättyneen pelikauden tuloslaskelma ja tase tilintarkastajan allekirjoituksella.
Sopimusjäljennös yhteistyösopimuksesta urheiluakatemian kanssa.

Joukkueen tulee täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot sekä saatava pisteytysjärjestelmässä vähintään
25 pistettä.
Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä, ratkaistaan paremmuus pisteytysjärjestelmän kohdassa 4 olevan järjestyksen mukaisesti.
Erityismääräykset myönnettävistä pisteistä:
• Pisteytysjärjestelmän kohdassa 3 määritellyistä tulevan kauden sopimuspelaajien statuksesta saatava pistemäärä on maksimissaan 8 pistettä.
• pisteytysjärjestelmän kohdassa 6 määritellyn peliareenan tulee täyttää sarjalisenssiehdot ilman
poikkeuslupaa. Mikäli poikkeuslupa joudutaan myöntämään, on seuran pistemäärä tällöin 0 pistettä kohdassa 6.
• Muilta osin pisteytysjärjestelmän ehdot on kirjattu pisteytysjärjestelmässä.

19.2 NAISTEN I-DIVISIOONA
Pelikaudella 2018-19 koripalloliiton sarjatoimintaan osallistunut joukkue tai akatemiajoukkue, jollaiseksi
lasketaan joukkue, jolla on yhteistyösopimus olympiakomitean tunnustaman urheiluakatemian kanssa, voi
hakea pelikaudeksi 2019-20 naisten I-divisioonaan villikorttia. Mikäli seuralla on sarjassa kilpailullisesti
saavutettu sarjapaikka, ei seura voi hakea villikorttia naisten I-divisioonaan.
Joukkue, joka on luopunut oikeudestaan osallistua naisten I-divisioonan karsintoihin tai luopuu karsinnasta, ei voi hakea villikorttia.
Seuran tulee toimittaa 15.5.2019 mennessä allekirjoitettu sarjapaikkahakemus liitteineen sekä maksettava
sarjamaksun 1. erä ja lisäksi seuran tulee täyttää vaadittavat sarjalisenssiehdot sekä täytettävä villikortin
myöntämisen ehdot pelikaudelle 2019-20.
Sarjalisenssiyksikkö suorittaa annettujen selvitysten perusteella pistelaskun ja määrittää siten hakijoiden
keskinäisen rankingin. Liittohallitus päättää villikortilla myönnettävät sarjapaikat sarjalisenssiyksikön esityksestä.
Villikorttia hakevan seuran tulee toimittaa seuraavat liitteet hakemuksen yhteydessä:
• Kopio päävalmentajan kanssa tehdystä valmentajasopimuksesta.
• Luettelo joukkueen tulevan kauden pelaajista sekä kopiot tehdyistä pelaajasopimuksista.
• Fyysisen valmentajan nimi sekä selvitys hänen fyysisen valmentamisen osaamisesta.
• Lihashuollon ammattilaisen nimi sekä selvitys hänen lihashuollon osaamisesta.
• Tulevan pelikauden valmennuksellinen vuosisuunnitelma, josta selviää joukkueen harjoittelu.
• Päätoimisen toiminnanjohtajan tai vastaavan nimi.
• Täytetty pelipaikkalomake.
• Päättyneen pelikauden tuloslaskelma ja tase tilintarkastajan allekirjoituksella.
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• Sopimusjäljennös yhteistyösopimuksesta urheiluakatemian kanssa.
Joukkueen tulee täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot sekä saatava pisteytysjärjestelmässä vähintään
20 pistettä.
Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä, ratkaistaan paremmuus pisteytysjärjestelmän kohdassa 4 olevan järjestyksen mukaisesti.
Erityismääräykset myönnettävistä pisteistä:
• Pisteytysjärjestelmän kohdassa 3 määritellyistä tulevan kauden sopimuspelaajien statuksesta saatava pistemäärä on maksimissaan 8 pistettä.
• pisteytysjärjestelmän kohdassa 6 määritellyn peliareenan tulee täyttää sarjalisenssiehdot ilman
poikkeuslupaa. Mikäli poikkeuslupa joudutaan myöntämään, on seuran pistemäärä tällöin 0 pistettä kohdassa 6.
• Muilta osin pisteytysjärjestelmän ehdot on kirjattu pisteytysjärjestelmässä.
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19.3 VILLIKORTIN PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ MIESTEN I-DIVISIOONA B:hen
1. SARJALISENSSISOPIMUS JA SEN EHTOJEN TÄYTTÄMINEN

100%

2. VALMENUS

28%

11,0

3. PELAAJAT, IKÄJAKAUMA, TASO

25%

10,0

4. URHEILULLINEN MENESTYS EDELLISELLÄ PELIKAUDELLA

20%

8,0

18%

7,0

Seura täyttää sarjalisenssisopimuksen ehdot
Seura ei täytä sarjalisenssisopimuksen ehtoja

Päävalmentaja 3. taso/FIBA Approved
Nimetty fyysinen valmentaja3)
Nimetty lihashuollon ammattilainen (esim. fysioterapeutti tmv.)3)
Mahdollisuus harjoitella vähintään 12h/viikossa valmentajaohjauksessa3)

Edellisellä pelikaudella poikien U19 SM-sarjassa sijat 1-4
Edellisellä pelikaudella poikien U19 SM-sarjassa sijat 5-10
Tulevan pelikauden sopimuspelaajien status 1.5.2018-30.4.2019
U20 maajoukkuepelaaja (virallinen maaottelu)
á 2,0
U18 maajoukkuepelaaja (virallinen maaottelu)
á 1,0
U16 maajoukkuepelaaja (virallinen maaottelu)
á 0,5

1. Akatemiajoukkue
2. I-divisioona B:n runkosarjan 12.
3. I-divisioonan karsintojen 2.
4. I-divisioonan karsintojen 3.
5. I-divisioonan karsintojen 4.
6. Alueellinen II-divisioona
7. Alueellinen III-divisioona
8. Alueellinen IV-divisioona tai alempi

5. SEURATOIMINTA JA TALOUS

3)

Päätoiminen toiminnanjohtaja tai vastaava (esim. manageri)
Päättyneen pelikauden jälkeen positiivinen oma pääoma

Päättyneellä pelikaudella seuralla poikien U19-joukkue valtakunnallisessa sarjassa
Päättyneellä pelikaudella seuralla poikien U16-joukkue valtakunnallisessa sarjassa
Päättyneellä pelikaudella seuralla poikien U14-joukkue valtakunnallisessa sarjassa

6. OLOSUHTEET

I-divisioona B:n sarjalisenssiehtojen mukainen peliareena3)
I-divisioona B:n sarjalisenssiehtojen vastainen peliareena

3)

10%

40,0

Hyväksytty
Hylätty

4,0
1,5
1,5
4,0

2,0
1,0
8,0

8,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

2,0
2,0
1,0
1,0
1,0

4,0
4,0
0,0

Mikäli seuran ilmoittama kriteeri ei täyty seurasta riippuvista syistä on seurauksena rikemaksu 1.000
EUR x pistemäärä.
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19.4 VILLIKORTIN PISTEYTYSJÄRJESTELMÄ NAISTEN I-DIVISIOONAAN
1. SARJALISENSSISOPIMUS JA SEN EHTOJEN TÄYTTÄMINEN

100%

2. VALMENUS

28%

11,0

3. PELAAJAT, IKÄJAKAUMA, TASO

25%

10,0

4. URHEILULLINEN MENESTYS EDELLISELLÄ PELIKAUDELLA

20%

8,0

18%

7,0

Seura täyttää sarjalisenssisopimuksen ehdot
Seura ei täytä sarjalisenssisopimuksen ehtoja

Päävalmentaja 3. taso/FIBA Approved
Nimetty fyysinen valmentaja3)
Nimetty lihashuollon ammattilainen (esim. fysioterapeutti tmv.)3)
Mahdollisuus harjoitella vähintään 12h/viikossa valmentajaohjauksessa3

Edellisellä pelikaudella tyttöjen U19 SM-sarjassa sijat 1-4
Edellisellä pelikaudella tyttöjen U19 SM-sarjassa sijat 5-10
Tulevan pelikauden sopimuspelaajien status 1.5.2018-30.4.2019
Naisten maajoukkuepelaaja (virallinen maaotteá 2,0
lu)
U18 maajoukkuepelaaja (virallinen maaottelu)
á 1,0
U16 maajoukkuepelaaja (virallinen maaottelu)
á 0,5

1. Akatemiajoukkue
2. Naisten I-divisioonan runkosarjan 9.
3. Naisten I-divisioonan runkosarjan 10.
4. I-divisioonan karsintojen 2.
5. I-divisioonan karsintojen 3.
6. I-divisioonan karsintojen 4.
7. Alueellinen II-divisioona
8. Alueellinen III-divisioona
9. Alueellinen IV-divisioona tai alempi

5. SEURATOIMINTA JA TALOUS

3)

Päätoiminen toiminnanjohtaja tai vastaava (esim. manageri)
Päättyneen pelikauden jälkeen positiivinen oma pääoma

Päättyneellä pelikaudella seuralla tyttöjen U19-joukkue valtakunnallisessa sarjassa
Päättyneellä pelikaudella seuralla tyttöjen U16-joukkue valtakunnallisessa sarjassa
Päättyneellä pelikaudella seuralla tyttöjen U14-joukkue valtakunnallisessa sarjassa

6. OLOSUHTEET

3)

Naisten I-divisioonan sarjalisenssiehtojen mukainen peliareena
Naisten I-divisioonan sarjalisenssiehtojen vastainen peliareena

3)

10%

40,0

Hyväksytty
Hylätty

4,0
1,5
1,5
4,0

2,0
1,0
8,0

8,0
8,0
7,5
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

2,0
2,0
1,0
1,0
1,0

4,0
4,0
0,0

Mikäli seuran ilmoittama kriteeri ei täyty seurasta riippuvista syistä on seurauksena rikemaksu 500 EUR x
pistemäärä.

