Hyväksytty aluehallituksessa 27.5.2020
Päivitetty aluehallituksessa 9.9.2020

ETELÄISEN ALUEEN SARJAMÄÄRÄYKSET
Kausi 2020-21

1. YLEISTÄ

Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä ja voimassa olevia koripallon virallisia
pelisääntöjä sekä 13-14-vuotiaiden nuorten sekä minien ja mikrojen pelisääntöjä.
Nämä sarjamääräykset täsmentävät ja soveltavat em. sääntöjä alueiden käyttöön.
Eteläisen alueen sarjoissa
• Tytöt voivat pelata ainoastaan tyttöjen / naisten sarjoissa, pl. supermikrosarja
• Pojat voivat pelata ainoastaan poikien / miesten sarjoissa pl. supermikrosarja
• Naiset voivat pelata ainoastaan naisten sarjoissa
• Miehet voivat pelata ainoastaan miesten sarjoissa
Aluehallitus voi kuitenkin alueen järjestämässä kilpailutoiminnassa myöntää hakemuksesta erillislupia
tyttöjen ja poikien pelaamisesta samassa joukkueessa tai sarjassa.
Otteluohjelmien laatimisessa noudatetaan seuraavia määritelmiä:
• sarjaan ilmoittautuminen
• otteluohjelman julkaiseminen (toimitetaan joukkueille)
• otteluohjelman vahvistaminen (kotiottelut ilmoitettu, sarja lukitaan FIBA Organizer sarjanhallinnassa => tämän jälkeen muutos jo annettuihin tietoihin on ottelusiirto)
Joukkueita suositellaan vahvasti järjestämään otteluitaan arkipäivisin, vähintään yksi syksyllä ja yksi
keväällä, mikäli muulloin pelivuoro on viikonloppuna, jotta kaikkiin alueen otteluihin riittäisi myös
viikonloppuisin erotuomareita.

2. NUORTEN SARJOJEN IKÄLUOKAT JA PELAAMINEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19-vuotiaiden sarjat, 2002 ja myöhemmin syntyneet
17-vuotiaiden sarjat, 2004 ja myöhemmin syntyneet
16-vuotiaiden sarjat, 2005 ja myöhemmin syntyneet
14-vuotiaiden sarjat, 2007 ja myöhemmin syntyneet
13-vuotiaiden sarjat, 2008 ja myöhemmin syntyneet
Minit, 12-vuotiaat 2009 ja myöhemmin syntyneet
Minit, 11-vuotiaat 2010 ja myöhemmin syntyneet
Mikrot, 10-vuotiaat 2011 ja myöhemmin syntyneet
Mikrot, 9-vuotiaat 2012 ja myöhemmin syntyneet
Supermikrot, 8-vuotiaat 2013 ja myöhemmin syntyneet
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2.1. Nuorten divisioonissa pelaaminen

Nuorten ikäluokkien sarjat pelataan sarjamuotoisina yksittäisinä otteluina pl. mikroikäluokat 2011 ja 2012
sekä supermikrosarja, jotka pelataan turnausmuotoisina. Syksyn ja kevään nuorten sarjat pelataan omina
sarjoinaan, mikäli kilpailun järjestäjä ei muuta päätä.
Syksyn sarjoihin ilmoittautuminen FIBA Organizer -sarjanhallintaan
• 13-19 -vuotiaiden sarjat 23.8.2020 mennessä
• minien sarjat 1.9.2020 mennessä
• mikrojen sarjat 1.9.2020 mennessä
• supermikrojen sarjat 1.9.2020 mennessä
Kevään sarjoihin ilmoittautuminen FIBA Organizer -sarjanhallintaan ja alueen toimistoon
• kaikki ikäluokat 1.12.2020 mennessä pl. 14-vuotiaiden SM-karsintasarjan joukkueet, joiden
eräpäivä on viimeisen sarjapelin jälkeinen maanantai.
Kilpailun järjestäjä voi yhdistää sarjan vanhempaan ikäluokkaan, mikäli sarjaan ei ilmoittaudu riittävää
määrää joukkueita.
Kaikkien nuorten ikäluokkien muihin kuin I divisiooniin otetaan mukaan uusia joukkueita kevään sarjoihin,
mikäli sarjan järjestäjä ei toisin päätä. Poikkeuksena; mikrojen I divisiooniin ja supermikrosarjaan voi
ilmoittautua myös kevääksi.
Sarjapaikkaa vaihtavien tai sarjapaikan luovuttavien joukkueiden tulee ilmoittaa vaihdosta sarjavastaavalle
1.12.2020 mennessä. Myös mahdollisesta aluefinaalipaikasta luopuminen tulee tehdä sarjavastaavalle
1.12.2020 mennessä. Divisioonapaikkansa säilyttävien joukkueiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus kevään sarjoihin määrätä joukkueelle uusi sarjataso tarvittaessa.
Korin korkeus vanhempaa mini-ikäluokkaa (2009) pelaavilla on siten, että korirenkaat ovat 305 cm
korkeudella lattiasta. Korin korkeus nuorempaa mini-ikäluokkaa (2010) pelaavilla on siten, että
korirenkaat ovat 260 cm korkeudella lattiasta.
Mini-ikäluokissa pelipallon koko on 5, peliaika 4x8min. Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti viisi pelaajaa
molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään kaksi erotuomaria. Minien sarjaotteluissa ei ole puoliaikaa,
kaikki erätauot ovat kahden minuutin pituisia.

2.2. Turnausmuotoisesti pelattavat sarjat
Molemmat mikroikäluokat (2011 ja 2012) sekä supermikrot (2013) pelaavat sarjat turnausmuotoisestit.
Näissä ikäluokissa korin korkeus on 260 cm lattiasta. Pelipallon koko on 5. Turnausotteluissa ei ole
puoliaikaa, kaikki erätauot ovat kahden minuutin pituisia.
Peliaika vanhempaa mikroikäluokkaa (2011) pelaavilla on 4x8 minuuttia tehokasta peliaikaa. Sarjassa
kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Sarjan otteluihin nimetään vain yksi
erotuomari.
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Peliaika nuorempaa mikroikäluokkaa (2012) pelaavilla on 4x6 minuuttia tehokasta peliaikaa. Sarjassa
kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Sarjan otteluihin nimetään vain yksi
erotuomari.
Peliaika supermikrosarjoissa on 2x12 minuuttia tehokasta peliaikaa. Supermikrosarjassa kentällä on
samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Sarjan otteluihin nimetään vain yksi erotuomari.
Supermikrosarjassa ei kirjata ottelutuloksia FIBA Organizer -sarjanhallintajärjestelmään tai pidetä
sarjataulukkoa.
Turnausmuotoisesti järjestettävissä sarjoissa ei pelata aluefinaaleja.

2.3. Nuorten Fun-sarjat
Nuorten Fun-sarjoja järjestetään kahdelle ikäluokalle; 16-vuotiaiden (2005 ja myöhemmin syntyneet) ja
19-vuotiaiden starttisarjat (2002 ja myöhemmin syntyneet). Fun-sarjassa voi pelata vain nuorten Funpelipassilla. Sarjassa ei pidetä sarjataulukkoa.

2.4. Nuorten aluefinaalit

Alue järjestää aluefinaalit I, II ja III divisioonissa pl. mikroikäluokat 2011 ja 2012 sekä supermikrosarjat; I
divisioonan aluefinaaleissa ratkotaan aluemestaruus. Aluefinaaleissa otteluiden puoliaika on 5 minuuttia.
Lämmittelyaika määräytyy aikataulun puitteissa.
Kilpailusääntöjen 36 § mukaan pelaaja ei nuorten sarjoissa saa pelata useammassa samalla sarjatasolla
(samassa tai eri lohkossa) pelaavassa seuransa joukkueessa eikä aluefinaaleissa saman ikäluokan eri
divisioonissa, eikä saman divisioonan aluefinaaleissa pelaavissa seuransa eri joukkueissa.
Pelaaja, joka on kilpailuvuoden kevätkauden aikana pelannut nuorten kilpakoripallosarjoissa (SMsarjoissa), ei saa pelata minkään ikäluokan II- tai III-divisioonan aluefinaaleissa.
Aluefinaalien sarjamaksu on 50 euroa / joukkue.

2.5. Edustuskelpoisuus nuorten sarjoissa

Nuorten edustuskelpoisuus määräytyy kilpailusääntöjen mukaan, kts. Kilpailusäännöt luku 6 ”Pelaaja”
kohta Edustuskelpoisuus.
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3. AIKUISTEN SARJOJEN PELAAMINEN
Aikuisten sarjat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miesten II divisioona
Karsinnat miesten II divisioonaan
Miesten III divisioona
Miesten IV divisioona
Miesten V divisioona
Miesten kuntosarja
Miehet-50 sarja
Naisten II divisioona
Naisten III divisioona
Naisten IV divisioona
Naisten V divisioona
Naisten kuntosarja
Naiset-40 sarja

3.1 Aikuisten sarjoihin ilmoittautuminen
MII, MIII, NII, NIII divisioonat
MIV, MV, NIV, NV divisioonat, N40
Kuntosarjat ja M50

15.6.2020
23.8.2020
1.9.2020

3.2. Aikuisten sarjojen pelitavat
Miesten II divisioona
Miesten II divisioona pelataan kaksinkertaisena 12 joukkueen sarjana. Kaksi (2) parasta joukkuetta
selviytyy I divisioonan nousukarsintoihin. Kaksi (2) viimeiseksi sijoittunutta joukkuetta putoaa suoraan III
divisioonaan.
Mikäli II divisioonan joukkue ei aio osallistua I divisioonan nousukarsintoihin, on sen ilmoitettava siitä
kirjallisesti kilpailun järjestävälle alueelle 1.3.2021 mennessä. Mikäli joukkue luopuu karsinnasta tämän
jälkeen, katsotaan sen luopuneen koko sarjasta (II divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko
2000 €.
Sarjaa täydennetään tarvittaessa 12 joukkueen sarjaksi seuraavassa järjestyksessä
1. II divisioonan 11. joukkue
2. II divisioonakarsintojen 3. joukkue
3. II divisioonan 12. joukkue
4. II divisioonakarsintojen 4. joukkue
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Karsinta miesten II divisioonaan
Miesten II divisioonan karsinta järjestetään kahtena yksittäisenä otteluna viikon xx aikana (aikataulu
vahvistuu syksyllä). Karsintaottelut, joiden voittajat selviävät miesten II divisioonaan, muodostuvat
ottelupareista miesten III divisioonan
- A-lohkon voittaja vs. B-lohkon toiseksi sijoittunut
- B-lohkon voittaja vs. A-lohkon toiseksi sijoittunut

Miesten III divisioona
Miesten III divisioona pelataan kahdessa lohkossa (11+11 joukkuetta) kaksinkertaisena sarjana. Lohkojen
kaksi (2) parasta joukkuetta selviää II divisioonan karsintaan. A-lohkon ja B-lohkon viimeiset joukkueet
putoavat IV divisioonaan.
Sarjaa täydennetään tarvittaessa 24 joukkueen sarjaksi seuraavassa järjestyksessä
1. III divisioonan toiseksi viimeinen joukkue (kilpailusäännöt 22§)
2. IV divisioonan 5. joukkue
3. III divisioonan viimeinen joukkue
4. IV divisioonan 6. joukkue

Miesten IV divisioona
Miesten IV divisioona pelataan syksyllä kolmessa lohkossa yksinkertaisena sarjana ja keväällä
tasolohkoissa yksinkertaisena sarjana. Kevään ylimmän lohkon neljä (4) parasta joukkuetta nousee III
divisioonaan. Kevään alimman lohkon kolme (3) viimeistä joukkuetta putoaa suoraan V divisioonaan.
Kohta täydentyy ilmoittautumisajan päätyttyä.
Sarjaa täydennetään tarvittaessa 33 joukkueen sarjaksi seuraavassa järjestyksessä
1. IV divisioonan 31. joukkue
2. V divisioonan 6. joukkue
3. IV divisioonan 32. joukkue
4. V divisioonan 7. joukkue
5. IV divisioonan 33. joukkue
6. V divisioonan 8. joukkue

Miesten V divisioona
Miesten V divisioonaan voidaan ilmoittautua suoraan, myös kevätkaudeksi alimpaan lohkoon. Sarja
pelataan syksyllä lohkoissa yksinkertaisena sarjana ja keväällä tasolohkoissa yksinkertaisena sarjana.
Kevään ylimmän lohkon viisi parasta joukkuetta nousee IV divisioonaan.
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Miesten kuntosarja
Miesten kuntosarjaan voi ilmoittautua suoraan, myös kevätkaudeksi. Sarja pelataan niin syys- kuin
kevätkaudella yksinkertaisena sarjana. Sarjan joukkueilla on mahdollisuus siirtyä Miesten V divisioonan
alimpaan tasolohkoon kevätkaudeksi joukkueen niin halutessa. Kuntosarjassa voi pelata vain aikuisten
kuntosarjalisenssillä tai nuorten Fun-pelipassilla. Ottelumäärä on kuntosarjassa maksimissaan kuusi per
syksy ja kuusi per kevät.

Miehet-50 sarja
Miehet-50 sarjassa voivat pelata vuonna 1971 ja aikaisemmin syntyneet. Lisäksi jokainen joukkue voi
käyttää kahta 45 vuotta täyttänyttä pelaajaa. Sarja pelataan kaksinkertaisena sarjana. Sarjassa
pelaamiseen riittää seniorilisenssi.

Naisten II divisioona
Naisten II divisioona pelataan 12 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Kaksi (2) parasta joukkuetta
selviytyvät I divisioonan nousukarsintoihin. Sarjan kaksi viimeistä joukkuetta putoaa III-divisioonaan.
Mikäli II divisioonan joukkue ei aio osallistua I divisioonan nousukarsintoihin, on sen ilmoitettava siitä
kirjallisesti kilpailun järjestävälle alueelle 1.3.2021 mennessä. Mikäli joukkue luopuu karsinnasta tämän
jälkeen, katsotaan sen luopuneen koko sarjasta (II divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko
2000 €.
Sarjaa täydennetään tarvittaessa 12 joukkueen sarjaksi seuraavassa järjestyksessä
1. II divisioonan 11. joukkue
2. III divisioonan 3. joukkue
3. II divisioonan 12. joukkue
3. III divisioonan 4. joukkue

Naisten III divisioona
Naisten III divisioona pelataan syksyllä kahdessa 12 joukkueen lohkossa yksinkertaisena sarjana ja
keväällä tasolohkoissa (lohkojen kuusi parasta) yksinkertaisena sarjana. Kevään ylemmän lohkon kaksi (2)
parasta joukkuetta nousee II divisioonaan. Kevään alemman lohkon kaksi (2) viimeistä joukkuetta putoaa
suoraan IV divisioonaan.
Sarjaa täydennetään tarvittaessa 24 joukkueen sarjaksi seuraavassa järjestyksessä
1. III divisioonan 23. joukkue
2. IV divisioonan 3. joukkue
3. III divisioonan 24. joukkue
4. IV divisioonan 4. joukkue
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Naisten IV divisioona
Naisten IV divisioonan voi ilmoittautua suoraan. Sarja pelataan syyskaudella yksinkertaisena sarjana
kahdessa lohkossa. Lohkojen kuusi parasta joukkuetta muodostavat IV divisioonan keväällä, loput
muodostavat V divisioonan. Kevään kaksi (2) parasta joukkuetta nousee III divisioonaan.

Naisten V divisioona
Naisten V divisioonaan voidaan ilmoittautua suoraan, myös kevätkaudeksi. Naisten IV divisioonan 13
joukkuetta ja mahdolliset uudet joukkueet muodostavat sarjan keväällä. Sarja pelataan kevätkaudella
yksinkertaisena sarjana siten, ettei ottelumäärä ylitä 12 ottelua keväällä. Sarjan järjestäjä päättää pelitavan
ilmoittautumisajan päätyttyä.

Naisten kuntosarja
Naisten kuntosarjaan voi ilmoittautua suoraan, myös kevätkaudeksi. Sarja pelataan niin syys- kuin
kevätkaudella yksinkertaisena sarjana. Sarjan joukkueilla on mahdollisuus siirtyä Naisten V divisioonan
alimpaan tasolohkoon kevätkaudeksi joukkueen niin halutessa. Kuntosarjassa voi pelata vain aikuisten
kuntosarjalisenssillä tai nuorten Fun-pelipassilla. Ottelumäärä on kuntosarjassa maksimissaan kuusi per
syksy ja kuusi per kevät.

Naiset-40 sarja
Naiset-40 sarjassa voivat pelata vuonna 1981 ja aikaisemmin syntyneet. Sarja pelataan yksin- tai
kaksinkertaisena sarjana syys- ja kevätkierros erikseen. Sarjassa pelaamiseen riittää seniorilisenssi.

3.3 Tasolohkoihin jakaminen
Mikäli sarja pelataan ensin (syksyllä) kahdessa tai useammassa rinnakkaisessa
(maantieteellisissä/alueellisissa) lohkossa ja samat joukkueet jaetaan (kevään) loppusarjaan tasolohkoihin,
suoritetaan joukkueiden sijoittelu tasolohkoihin seuraavasti:
1. Kussakin rinnakkaisessa lohkossa samalle sijalle sijoittuneet joukkueet sijoitetaan aina samaan
valintakoriin (lohkon ykköset ykköskoriin, kakkoset kakkoskoriin, kolmoset kolmoskoriin jne...).
2. Kussakin valintakorissa joukkueiden keskinäinen sijoitus määritetään ensi sijaisesti joukkueen
alkulohkossa saavuttaman voittosuhteen mukaan ja toiseksi joukkueen lohkossaan saavuttaman
korisuhteen mukaan ja kolmanneksi joukkueen lohkossaan tekemien kaikkien koripisteiden määrän
mukaan (kilpailusäännöt 21 §, 2. mom. ja 22 § 3. mom., 4. kohta).

Hyväksytty aluehallituksessa 27.5.2020
Päivitetty aluehallituksessa 9.9.2020

3. Joukkueet jaetaan tasolohkoihin siten, että ensimmäisen valintakorin joukkueet sijoitetaan ylimpään
tasolohkoon, joko kaikki tai tarvittava määrä niiden keskinäisen sijoituksen perusteella.
4. Mikäli samaan tasolohkoon tarvitaan lisää joukkueita, otetaan ne seuraavasta valintakorista, joko kaikki
tai tarvittava määrä niiden keskinäisen sijoituksen perusteella.
5. Mikäli saman valintakorin kaikki joukkueet eivät mahdu samaan tasolohkoon, sijoitetaan sen
valintakorin jäljelle jääneet joukkueet seuraavaan tasolohkoon, jonka täydentämistä jatketaan seuraavasta
valintakorista samalla menetelmällä kohdassa 2. määritetyn keskinäisen sijoituksen mukaisessa
järjestyksessä.
6. Aina kunkin tasolohkon edellä esitetyllä tavalla täytyttyä jatketaan menettelyä samalla tavalla, kun
joukkueita jaetaan seuraavaan tasolohkoon.

3.4 Aikuisten karsinnat
Yleistä karsinnoista

Jos karsintoihin oikeutettu joukkue ei halua lähteä karsimaan, on siitä ilmoitettava sarjavastaavalle
kirjallisesti (sähköpostilla) ennen viimeistä ottelukierrosta. Tällöin karsintoja voidaan täydentää kahdelta
varasijalta. Varasija on lohkokohtainen ellei kilpailuryhmä muuta päätä.
Karsinnoissa pelataan alemman sarjatason sarjamääräyksillä, koskien peliasuja, toimitsijoita ja
peliolosuhteita. Tuomaripalkkiot ovat ylemmän sarjatason mukaisia, mikäli karsintoihin osallistuvat
joukkueet ovat kahdelta eri sarjatasolta.
Karsintaturnaukset järjestetään kevennetyllä yhteistalousperiaatteella. Tämä tarkoittaa, että tuomarikulut
ja salivuokrat jaetaan, vierasjoukkueet hoitavat kukin omat matkakulunsa. Kotijoukkue vastaa toimitsijaja muista kuluista (katso liiton säännöt ja määräykset).
Jos karsinnat järjestetään yksittäisinä otteluina, ottelukulut kuten sarjassakin.

4. OTTELUN JÄRJESTÄMINEN
4.1. Ottelusta ilmoittaminen

Otteluista ilmoittaminen tapahtuu sarjanhallintajärjestelmän kautta. Sarjan julkaisemisen jälkeen
joukkueiden on annetussa ajassa merkittävä kotiottelunsa tai kotiturnaustensa tiedot
sarjanhallintajärjestelmään. Ilmoitetun takarajan jälkeen ilmoitetuista ottelutiedoista määrätään
ottelusiirtomaksu jokaisesta ottelusta.

4.2. Ottelun alkaminen

Ottelut voidaan aikuisten sarjoissa aloittaa arkisin klo 18:00-21:00 ja viikonloppuisin 9:00-21:00, nuorten
sarjoissa arkisin 17:30–20:30 ja viikonloppuisin 9:00-20:00. Vastustajan suostumuksella tai
kilpailujärjestäjän päätöksellä voidaan näistä ajoista poiketa. Ottelu alkaa ilmoitettuna ajankohtana, jota
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ennen kentällä on oltava mahdollisuus vähintään 15 minuutin lämmittelyyn, pl. turnaukset ja nuorten
aluefinaalit.

4.3. Talous

Järjestävä seura vastaa ottelupaikan ja erotuomareiden kustannuksista. Vieraileva joukkue vastaa omista
matkakuluistaan.

4.4. Ottelupöytäkirjan täyttäminen

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. Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä pelaajien, valmentajien ja
erotuomareiden lisenssinumerot kokonaisuudessaan. Kumpikin joukkue kirjoittaa pöytäkirjaan oman
joukkueensa pelaaja- ja valmentajatiedot.

4.5. Lisenssit

Pelaajilla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi, jotta hän on edustuskelpoinen. Myös valmentajilla ja
erotuomareilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.
Lisenssit, joilla pelaaja on edustuskelpoinen:
Sarja
alueiden aikuisten divisioonat (II-V)
alueiden aikuisten kuntosarjat
alueiden aikuisten seniorisarjat
15-19 -vuotiaiden SM-sarjat
16-19 -vuotiaiden vk. I divisioonat
15-19-vuotiaiden SM-karsinnat
14-vuotiaiden SM-sarja
14-vuotiaiden SM-karsinta (syksy)
alueiden nuorten sarjat (divisioonat)
alueiden nuorten Fun-sarjat

Lisenssi /aikuiset
harraste- tai kilpalisenssi
kuntosarjalisenssi
seniori-, kilpa- tai harrastelisenssi
-

Lisenssi / nuoret
harraste- tai kilpalisenssi
Fun-pelipassi
kilpalisenssi
kilpalisenssi
startti-, harraste- tai kilpalisenssi
harrastelisenssi
harrastelisenssi
harraste- tai kilpalisenssi
Fun-pelipassi

Pelisääntöjen mukaisesti turnauksissa lisenssinumerot merkitään vain pelaavan joukkueen ensimmäiseen
pöytäkirjaan.

4.6. Pelaajamäärät ottelussa

Pelisääntöjen mukaisesti aikuisten ja 15-19-vuotiaiden nuorten sarjoissa ottelupöytäkirjaan saa merkitä
12 pelaajaa, muissa nuorten sarjoissa 15 pelaajaa.

4.7. Pelipaikka ja pelipaikan laitteet

Aikuisten II divisioonissa ja 14-vuotiaiden SM-karsintasarjassa (2007) pitää olla pelisääntöjen mukainen
pelikenttä (puulattia) ja kaikki laitteet (tulostaulu, ajanotto- ja heittokello), ellei kilpailunjärjestäjä
erillisestä anomuksesta muuta päätä.
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Nuorten aluefinaalit on pelattava puulattialla.

4.8. Ottelun toimitsijat

Kotijoukkue on velvollinen järjestämään otteluun toimitsijat. Toimitsijoiden puuttumisesta voidaan
määrätä aluekohtainen rikemaksu.

4.8. Ottelun komissaari

Koripalloliiton päätöksellä komissaari voidaan määrätä jonkin seuran otteluihin, mikäli sen järjestämissä
otteluissa on esiintynyt toistuvia sarjamääräysten tai manuaalin laiminlyöntejä. Tällöin kustannuksista
vastaa järjestävä seura. Liitto voi harkintansa mukaan määrätä komissaarin myös muihin otteluihin. Tällöin
kustannuksista vastaa liitto, ellei muuta ole päätetty. Komissaarin palkkio on sama kuin erotuomarin
palkkio runkosarjan ottelussa.

5. PÖYTÄKIRJOJEN POSTITUS JA TULOSPÄIVITYS

Kaikkien sarjojen pöytäkirjat postitetaan tai skannataan pdf-muodossa viimeistään ottelua seuraavana
arkipäivänä sarjavastaavalle hänen ohjeistuksensa mukaisesti. Mikäli pöytäkirja skannataan
- tulee skannin olla yhtä helppolukuinen kuin alkuperäisen pöytäkirjan
- tulee alkuperäiset pöytäkirjat lisäksi toimittaa postitse sarjavastaavalle viimeistään puolivuosittain.
Ottelutulos on päivitettävä ottelupäivänä FIBA Organizer -sarjanhallintajärjestelmään. Laiminlyönnistä
pöytäkirjan toimituksessa tai tulospäivityksessä määrätään aluekohtainen rikemaksu.

6. EROTUOMARIT

Kaikkiin otteluihin nimetään erotuomarit FIBA Organizer -sarjanhallintajärjestelmän nimeämistyökalun
kautta.
Ottelun järjestävä joukkue vastaa erotuomareiden palkkioiden ja matkakulujen maksamisesta keskitetyn
maksujärjestelmän kautta.

7. PELIASUT

Kaikissa sarjoissa pelipaitojen pitää olla yhtenäiset eli niiden pitää olla perusväriltään samanlaiset.
Pelipaidoissa pitää olla selkeät pelinumerot selkä- ja rintapuolella. Pelinumeroina saa käyttää kaikkia
numeroita 00-99. Kotijoukkue pelaa aina vaalealla peliasulla ja vierasjoukkue tummalla.
Eteläisen alueen sarjoissa voi anoa kenttäpäälliköltä poikkeuslupaa pelisäännöistä poikkeavaan peliasuun
(esim. huivi, pitkähihainen paita, pitkälahkeiset trikoot).

8. OTTELUN SIIRTÄMINEN

Vierasjoukkueella ei ole oikeutta kieltäytyä järjestävän seuran määräaikaan mennessä ilmoittamasta
sääntöjen mukaisesta otteluajankohdasta ja -paikasta. Vahvistetun otteluohjelman jälkeen siirretyistä
otteluista määrätään rikemaksu, jollei siirto johdu joukkueesta tai seurasta riippumattomasta pelipaikan
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käytön peruuntumisesta (kirjallinen todiste).
Uutta ottelua ei voi siirtää ajankohtaan, johon on aikaa vähemmän kuin 7 vuorokautta.
Ottelusiirtomaksua ei peritä, mikäli ottelu siirretään viikonlopulta arkipäivään vähintään 7 vuorokauden
päähän.

9. OTTELUN LUOVUTTAMINEN

Kaikissa sarjoissa ottelun, turnauksen tai aluefinaalipaikan luovutuksesta määrätään ottelun
luovutusmaksu.
Luovutusmaksut Eteläisen alueen sarjoissa
- Aikuiset 150 euroa
- 13-19 -vuotiaiden sarjat 100 euroa
- Mini- ja mikrojuniorit 50 euroa
- Aluefinaalit 500 euroa
Aikuisten II divisioonissa joukkue suljetaan sarjasta yhdestä luovutuksesta, muissa sarjoissa kahdesta.

10. SARJASTA LUOPUMINEN

Jos joukkue luopuu sarjasta otteluohjelman julkaisemisen jälkeen, sille määrätään rikemaksu 500 €.
Poikkeuksena ne nuorten joukkueet, jotka haluavat mahdollisen valtakunnallisen divisioonapaikan
lunastettuaan luovuttaa ilmoittamansa aluedivisioonapaikan, saavat sen tehdä halutessaan, viimeistään
kuitenkin viimeisen SM-karsintaviikonlopun jälkeisenä maanantaina.

11. SEURASIIRROT

Kts. kilpailusäännöt luku 6 ”Pelaaja”, kohta seurasiirto § 43–48.

12. ERIVAPAUS IKÄRAJASTA ALUEEN JÄRJESTÄMÄSSÄ
NUORTEN SARJASSA
Kts. kilpailusäännöt luku 6 ”Pelaaja” § 38 erivapaus ikärajasta alueen järjestämässä nuorten sarjassa.
Hakemukset toimitetaan alueen toimistoon ja ne käsitellään alueellisesti.
Eteläisen alueen sarjoihin joukkue voi anoa erivapauden korkeintaan kahdelle pelaajalle per ikäluokka.
Luvan voi saada vain yhteen divisioonaan. 14-vuotiaiden SM-karsintasarjana toimivaan 2007 I
divisioonaan ei voi anoa yli-ikäispelaajalupaa.

13. RIKEMAKSUT

Jos otteluiden tai turnausten järjestämisessä ilmenee virheitä tai laiminlyöntejä, voi kilpailun järjestäjä
antaa seuralle huomautuksen tai määrätä aluehallituksen vahvistaman rikemaksun.
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Kilpailun järjestäjä voi määrätä rikemaksun mm. seuraavista asioista
• sarjamääräysten laiminlyönti
• pelipaikan puutteelliset laitteet
• laiminlyönti tulostiedotuksessa
• laiminlyönti ottelupöytäkirjan toimittamisessa
• lisenssien tai lisenssilistan puuttuminen ottelupaikalta
• ottelusiirto
• ottelun tai turnauksen luovuttaminen
• sarjasta luopuminen
Eteläisen alueen rikemaksut
• laiminlyönti pöytäkirjan toimituksessa tai ottelutuloksen tiedotuksessa 100 €
• ottelusiirtomaksu: tuomarit nimetty 65 € / ei nimetty 30€ (SM Final four 0€)
• ottelun luovuttaminen aikuiset 150 €, 13-19-vuotiaat nuoret 100 €, mini-mikrot 50€
• sarjasta tai aluefinaalista luopuminen tai sarjasta sulkeminen 500 €

14. AIKATAULU
Kaikki nuorten runkosarjat tulee olla pelattu ko. sarjan aluefinaaleja edeltävän viikon lopussa.
Aluefinaalipäivämäärät:
- Minit
16.-18.4.2021
- 13-14 -vuotiaat
23.-25.4.2021
- 15-19 -vuotiaat
7.-9.5.2021
Karsinnat miesten II divisioonaan järjestetään viikolla viikolla 15.

15. NAISTEN JA MIESTEN I DIVISIOONIEN KARSINNAT
Mikäli II divisioonan joukkue ei aio osallistua karsintoihin, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti
eteläiselle alueelle 1.3.2021 mennessä.
• miesten karsinnat I divisioonaan 24.-25.4.2021
• naisten karsinnat I divisioonaan 24.-25.4.2021

