
 
 
 
 
 
 

I DIVISIOONAN KARSINTOJEN SARJAMÄÄRÄYKSET 2022-23 1 (9) Liittohallituksen vahvistama 17.11.2022 
I divisioonan karsintoihin kuuluvat miesten ja naisten 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 jär-
jestävälle alueelle 1.3.2023 mennessä. Mikäli joukkue luopuu karsinnasta tämän jälkeen, katsotaan sen luo-
puneen koko sarjasta (II divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko 2.000 €. 

Alueiden tulee ilmoittaa kilpailupäällikölle 2.3.2023 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 alue, yksi (1) joukkue. 

2.2 TÄYDENTÄMINEN 

Karsinnan täydentäminen tapahtuu kilpailusääntöjen mukaisesti vain kahdelta varasijalta. Eteläiseltä alu-
eelta sijoilta 3 ja 4, läntiseltä alueelta sijoilta 2 ja 3 sekä kaakkoiselta alueelta sijoilta 2 ja 3. 

Mikäli eteläiseltä, läntiseltä tai kaakkoiselta alueelta ei karsintaan osallistu kohdassa 2.1 mainittua määrää 
joukkueita, täydennetään karsintaa kilpailusääntöjen mukaisesti kahdelta varasijalta yhdellä joukkueella 
kerrallaan järjestyksessä läntinen alue, kaakkoinen alue, eteläinen alue. 

2.3 MIESTEN KARSINNAT 

Kilpailun järjestäjä arpoo 1.4.2023 joukkueille numerot. Järjestävän joukkueen numero on yksi, varajärjestä-
jän 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 karsin-
taan osallistuvan joukkue menetä arvottua järjestysnumeroa. 

Karsinnassa käytetään yhteistaloutta. 
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Karsinnan voittaja nousee miesten I divisioona B:hen kilpailuvuodeksi 2023-24 edellyttäen, että seura täyt-
tää 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 
• Keskinen alue, yksi (1) joukkue. 

3.2 TÄYDENTÄMINEN 

Karsinnan täydentäminen tapahtuu kilpailusääntöjen mukaisesti vain kahdelta varasijalta. Eteläiseltä alu-
eelta sijoilta 3 ja 4, läntiseltä alueelta sijoilta 2 ja 3 sekä keskiseltä alueelta sijoilta 2 ja 3. 

Mikäli eteläiseltä, läntiseltä tai keskiseltä alueelta ei karsintaan osallistu kohdassa 3.1 mainittua määrää 
joukkueita, täydennetään karsintaa kilpailusääntöjen mukaisesti kahdelta varasijalta yhdellä joukkueella 
kerrallaan järjestyksessä läntinen alue, keskinen alue, eteläinen alue. 

3.3 NAISTEN KARSINNAT 

Kilpailun järjestäjä arpoo 1.4.2023 joukkueille numerot. Järjestävän joukkueen numero on yksi, varajärjestä-
jän 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 karsin-
taan osallistuvan joukkue menetä arvottua järjestysnumeroa. 

Karsinnassa käytetään yhteistaloutta. 

Karsinnan voittaja nousee naisten I divisioonaan kilpailuvuodeksi 2023-24 edellyttäen, että seura täyttää 
sarjalisenssin myöntämiskriteerit ja sen sarjapaikka vahvistetaan. 

4. OTTELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 
1. Pelikentän koko on 28,0m x 15,0m ja pelialustan tulee olla puuta (parketti). 
2. Korilevyjen tulee olla pelisääntöjen mukaiset sekä läpinäkyvästä karkaistusta varmuuslasista tehdyt 

ja niissä tulee olla pelisääntöjen mukaiset pehmusteet. 
3. Korirenkaan tulee olla pelisääntöjen mukaisella joustolukitusmekanismilla ja pelisääntöjen mukaisella 

korisukalla varustettu 
4. Kaikkien pelikentän rajaviivojen tulee olla pelisääntöjen mukaiset. 
5. Pelikentän turvaetäisyyksien on oltava sekä sivuilla että päädyissä 2,0m1). 
6. Turva-alueen tulee olla pelialueesta selvästi poikkeavan värinen, mikäli pelikentässä on muita kuin 

koripallokentän viivat, ja väritetyn alueen tulee olla vähintään 1,0m ja enintään 2,0m levyinen1). 
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7. Mikäli turva-alueella tai sen sylinterissä 4,0m korkeuteen on esteitä tai mainoksia, tulee nämä peh-

mustaa riittävällä pehmusteella eikä niissä saa olla mitään teräviä kulmia. 
8. Kaikkien teknisten varustusteiden tulee täyttää virallisten pelisääntöjen määräykset. 
9. Katsomon tulee olla kiinteä tai vastaava hyväksytty katsomorakennelma. 
10. Valaistuksen tulee olla vähintään 1000 luksia1). 
11. Hallin lämpötilan tulee olla 16 0C – 25 0C. 
12. Hallin vapaan korkeuden tulee olla vähintään 7,0m sen alimmassa kohdassa1). 
13. Hallissa tulee olla äänentoistojärjestelmä, joka on mitoitettu hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilai-

suuteen1). 
14. Hallissa tulee olla defibrilaattori. 
15. Peliareenalla tulee olla viisi lukittavaa pukuhuonetta, joissa ei ole muita käyttäjiä ottelutapahtuman 

aikana: 
• Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone kotijoukkueelle (min. 20m2) 1) 
• Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone vierasjoukkueelle (min. 20m2) 1) 
• Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone erotuomareille (min. 15m2) 1) 
• Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone ensiavulle (min. 12m2) 1) 
• Suihkulla ja WC:llä varustettu pukuhuone dopingtestaukselle (min. 12m2) 1) 

16. Otteluissa on käytettävä kaikkia virallisten pelisääntöjen määräämiä teknisiä laitteita: 
• Tulostaulu, jossa on pelikellon ja joukkueiden pistemäärän näytöt, joukkuevirheiden määrä 1-5 

(suurempia numeroita ei saa olla) sekä aikalisien määrä 1-3 
• Heittokello kummankin korin päällä, joka näyttää jäljellä olevan ajan sekunneissa sekä hyökkäys-

ajan viiden (5) viimeisen sekunnin ajan myös sekunnin kymmenyksinä (1/10)1) ja joka ilmaiseen 
hyökkäysajan päättymisen erittäin kovaäänisellä automaattisella äänimerkillä kellon näyttäessä 
nollaa (0.0) ja jossa on myös pelikellon näyttö sekä punainen lamppu osoittamaan hyökkäysajan 
päättymistä, mikäli korilevyissä ei ole pelisääntöjen mukaista oranssia LED-valoa. 

• Kaksi erillistä, toisistaan selvästi erottuvaa äänimerkinantolaitetta, joissa on hyvin voimakas ja te-
rävä ääni 

• Hallintavuoron ilmaiseva elektroninen vuoro-osoitin (nuoli) toimitsijapöydällä 
• Joukkuevirheiden täyttymisen merkki-ilmaisimet toimitsijapöydällä ja tulostaulussa 
• Numerotaulut 1-5 pelaajien virhemäärien ilmaisemiseksi toimitsijapöydällä 
• Korilevyjen sisäreunoissa punaiset LED-valot osoittamaan peliajan päättymistä kunkin erän lo-

pussa. 
• Korilevyjen sisäreunoissa oranssit LED-valot osoittamaan hyökkäysajan päättymistä1). 

1) Kilpailujaos voi myöntää poikkeusluvan pelaamiselle salissa, jonka olosuhteet eivät täytä sarjamääräyk-
siä näiltä osin. 

Ottelupaikalla on oltava varalaitteet mahdollista korirenkaan, pelikellon tai heittokellon hajoamista varten. 

Kilpailujaos hyväksyy karsintojen pelipaikat. 

5. EROTUOMARIT 
Kaikkiin I divisioonan karsintaturnauksiin erotuomarit nimeää erotuomariyksikön nimeämä pääsarjani-
meäjä. Seuran tulee välittömästi peliaikojen ja –paikkojen varmistuttua ilmoittaa niistä kilpailupäällikölle. 
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6. TOIMITSIJAT 
Ottelussa tulee olla koripallon virallisten pelisääntöjen mukaiset, tehtäviinsä koulutetut, toimitsijat (ajanot-
taja, kirjuri, heittokellon valvoja sekä vähintään yksi luuttuaja kentän kummassakin päädyssä). 

Toimitsijat tulee sijoittaa toimitsijapöydälle pelisääntöjen mukaisesti ja jokaisen toimitsijan tulee suorittaa 
ottelussa vain yhtä toimitsijatehtävää. 

7. OTTELUPÖYTÄKIRJA JA TULOSTIEDOTUS 
Ottelupöytäkirjana on käytettävä digitaalista pöytäkirjaa eSCO. 

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 ei 
huolehdi laskelman tekemisestä ja sen asianmukaisesta toimittamisesta, voi kilpailujaos määrätä sille rike-
maksun. 

Lopullinen ottelutilitys siihen liittyvine maksuineen suoritetaan seitsemän (7) arkipäivän kuluessa järjestä-
vän seuran tilille. Tilityksen on perustuttava todellisiin tuloihin ja menoihin, joista järjestävän seuran ja vie-
rasjoukkueiden on esitettävä asianmukaiset, hyväksyttävät tositteet. Jos seura ei ole suorittanut taloudellisia 
velvollisuuksiaan yhteistaloudesta viikon kuluessa lopullisen laskelman saatuaan, on se velvollinen maksa-
maan 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 1,20 

€/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. 

• Lentomatka voidaan hyväksyä yhteistalouteen, mikäli se majoituskulut huomioiden muodostaa 
edullisimman vaihtoehdon. 

• Vierasjoukkueen osalta majoituskuluja lasketaan enintään 500 €. 
• Jos ottelu järjestetään niin aikaisin aamulla, että vierailijaa ei voida vaatia matkustamaan aamulla 

(lähtö ennen klo 7:00), voidaan kilpailujaoksen päätöksellä myös ottelua edeltävän yön majoituskus-
tannukset lisätä laskelmaan. 
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Järjestävän seuran posti-, puhelin- ja muita yleisiä kuluja ei hyväksytä yhteistalouteen, eikä myöskään toi-
mitsijakuluja. 

9. ULKOMAALAINEN PELAAJA 
Ulkomaalaisten pelaajien pelaamisoikeus määritetään kilpailusääntöjen 30 §:ssä. 

10. PELI- JA LÄMMITTELYASUSTEET SEKÄ MUUT VARUSTEET 
Joukkueen jäsenten peliasu käsittää: 

• Pääväriltään yhtenäisen pelipaidan, joka on edestä ja takaa samanvärinen. Kaikkien pelaajien on pi-
dettävä paidan helma kauttaaltaan pelipaidan sisässä pelin aikana. 

• Pääväriltään yhtenäiset pelihousut, jotka ovat edestä ja takaa saman samanväriset. Housujen lahkei-
den tulee päättyä polvien yläpuolelle. 

• Pelipaidan ja housujen tulee olla saman väriset. 
• Pääväriltään yhtenäiset pelisukat joukkueen kaikilla pelaajilla. 

Joukkueella tulee olla vähintään kahdet pelipaidat. 

• Peliohjelmassa ensin mainittu joukkue (kotijoukkue) pelaa tummissa paidoissa. 
• Peliohjelmassa toisena mainittu joukkue (vierasjoukkue) pelaa vaaleissa paidoissa. 
• Kuitenkin joukkueiden niin sopiessa paitojen värit voidaan vaihtaa. 

Jokaisella pelaajalla on oltava numero pelipaitansa rinta- ja selkäpuolella. Numeroiden on oltava yksiväriset 
ja pelipaidan väristä hyvin erottuvat. Numeroiden fontin tulee olla selkeä ja: 

• Selässä vähintään 16cm korkeat. 
• Rinnassa vähintään 8cm korkeat. 
• Vähintään 2cm leveät. 
• Joukkueiden tulee käyttää numeroita 00, 0-99. 
• Saman joukkueen pelaajat eivät saa käyttää samaa numeroa. 
• Mainosten ja kaikkien muiden merkkien tulee olla vähintään 4 cm päässä numeroista. 

Pelihousuissa pelinumeroille ole asetuksia. 

Pelaajien on käytettävä ennen ottelun alkua ja puoliajalla tapahtuvan verryttelyn aikana joukkueen yhte-
näistä lämmittelyasua tai -paitaa. Pelaajaesittelyssä joukkueen on esiinnyttävä yhtenäisessä asussa. 

Painetukien, aluspaitojen ja muiden varusteiden tulee olla koripallon virallisten pelisääntöjen mukaisia. 

Joukkueen kaikkien pelaajien kompressiohihojen ja -säärystimien, päähineiden, ranne- ja otsanauhojen ja 
teippausten tulee olla yksiväriset ja saman väriset (musta tai valkoinen tai peliasun päävärin mukainen). 

Kaikissa otteluissa toimitsijapöydältä kentälle päin katsottaessa otteluohjelmassa ensin mainitun joukkueen 
(kotijoukkueen): 

• Joukkuepenkki on toimitsijapöydän vasemmalla puolella. 
• Lämmittely ennen ottelua tapahtuu oman joukkuepenkin puolisella kenttäpuoliskolla. 
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11. KARSINTATURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
Karsintaturnauksen otteluohjelma: 1. päivä Ottelu 1: 1 – 4 
    Ottelu 2: 2 – 3 
   2. päivä Ottelu 3: häviäjä 1 – häviäjä 2 
    Ottelu 4: voittaja 1 – voittaja 2 

Järjestävä joukkue palaa aina ensimmäinen päivän ottelu 1:ssä. 

Ensimmäisen päivän ottelut voidaan aloittaa kello 12:00-20:00 ja toisen päivän ottelut kello 10:00-18:00. Kil-
pailujaos voi myöntää yksittäiselle ottelulle poikkeavan pelipäivän tai alkamisajan. 

Joukkueille on varattava verryttelyaikaa 60 minuuttia ennen ottelun alkua, joista viimeiset 20 minuuttia tulee 
olla keskeytymätöntä verryttelyaikaa. Puoliaikatauon pituus on 15 minuuttia. Ennen 3. jakson alkua on jouk-
kueille varattava vähintään 10 minuuttia keskeytymätöntä verryttelyaikaa. 

Ottelujen järjestystä voidaan muuttaa vain, mikäli kaikki joukkueet muutoksen hyväksyvät ja antavat siihen 
kirjallisen (sähköposti) suostumuksen, jonka jälkeen kilpailujaos hyväksyy sen. 

Turnauksen järjestäjän tulee hyväksyttää otteluohjelma ja talouslaskelma kilpailupäälliköllä viisi (5) vuoro-
kautta 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. PELAAMISMISOIKEUS KILPAILUVUODELLE 2023-24 

12.1 MIESTEN I-DIVISIOONA B 

Pelatakseen miesten I divisioona B:ssa kilpailuvuonna 2023-24 tulee joukkueen kilpailuvuonna 2022-23 

• sijoittua I divisioona A:n runkosarjassa viimeiseksi (12.) tai 
• sijoittua I divisioona B:n runkosarjassa lohkossa sijoille 1-4 tai 
• voittaa putoamispuolivälierät tai 
• voittaa putoamisvälierä tai 
• voittaa I divisioonan karsinnat tai 
• on sarjalisenssiyksikön tekemän villikorttirankingin 1. sekä 
• täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot ja sen sarjapaikka vahvistetaan. 

12.2 NAISTEN I-DIVISIOONA 

Pelatakseen naisten I divisioonassa kilpailuvuonna 2023-24 tulee joukkueen kilpailuvuonna 2022-23 

• sijoittua naisten Korisliigan runkosarjassa viimeiseksi (10.) tai 
• sijoittua naisten I divisioonan runkosarjassa lohkossa sijoille 1-5 tai 
• voittaa putoamisvälierä tai 
• voittaa I divisioonan karsinnat tai 
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• on sarjalisenssiyksikön tekemän villikorttirankingin 1. sekä 
• täyttää sarjalisenssin myöntämisen ehdot ja sen sarjapaikka vahvistetaan. 

13. RANKINGJÄRJESTYS 

14.1 MIESTEN I-DIVISIOONA B:n RANKINGJÄRJESTYS KILPAILUVUODELLE 2023-24 

1. I divisioona B:n finaalien voittaja 
2. I divisioona A:n runkosarjan 12. 
3. I divisioona B:n finaalien häviäjä 
4. I divisioona B:n runkosarjan 1. (lohkojen 1. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
5. I divisioona B:n runkosarjan 2. (lohkojen 1. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
6. I divisioona B:n runkosarjan 3. (lohkojen 2. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
7. I divisioona B:n runkosarjan 4. (lohkojen 2. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
8. I divisioona B:n runkosarjan 5. (lohkojen 3. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
9. I divisioona B:n runkosarjan 6. (lohkojen 3. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
10. I divisioona B:n runkosarjan 7. (lohkojen 4. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
11. I divisioona B:n runkosarjan 8. (lohkojen 4. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
12. I divisioona B:n runkosarjan 9. (Putoamispuolivälierien voittaja, jolla 1. paras runkosarjan voittosuhde) 
13. I divisioona B:n runkosarjan 10. (Putoamispuolivälierien voittaja, jolla 2. paras runkosarjan voittos.) 
14. I divisioonan B:n runkosarjan 11. (Putoamispuolivälierien voittaja, jolla 3. paras runkosarjan voittos.) 
15. I divisioona B:n runkosarjan 12. (Putoamispuolivälierien voittaja, jolla 4. paras runkosarjan voittos.) 
16. I divisioona B:n runkosarjan 13. (Putoamisvälierien voittaja, jolla parempi runkosarjan voittosuhde) 
17. I divisioona B:n runkosarjan 14. (Putoamisvälierien häviäjä, jolla heikompi runkosarjan voittosuhde) 
18. I divisioonan karsintojen 1. 
19. I divisioona B:n Villikorttiranking 1. 
20. I divisioona B:n runkosarjan 15. (Putoamisvälierien häviäjä, jolla 1. paras runkosarjan voittosuhde) 
21. I divisioona B:n runkosarjan 16. (Putoamisvälierien häviäjä, jolla 2. paras runkosarjan voittosuhde) 
22. I divisioonan karsintojen 2. 
23. I divisioonan karsintojen 3. 
24. I divisioonan karsintojen 4. 

14.2 NAISTEN I-DIVISIOONAN RANKINGJÄRJESTYS PELIKAUDELLE 2022-23 

1. Naisten I divisioonan finaalin voittaja 
2. Naisten Korisliigan alemman jatkosarjan 5. (Naisten Korisliigan 10.) 
3. Naisten I divisioonan finaalin häviäjä 
4. Naisten I divisioonan runkosarjan 1. (lohkojen 1. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
5. Naisten I divisioonan runkosarjan 2. (lohkojen 1. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
6. Naisten I divisioonan runkosarjan 3. (lohkojen 2. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
7. Naisten I divisioonan runkosarjan 4. (lohkojen 2. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
8. Naisten I divisioonan runkosarjan 5. (lohkojen 3. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
9. Naisten I divisioonan runkosarjan 6. (lohkojen 3. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
10. Naisten I divisioonan runkosarjan 7. (lohkojen 4. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
11. Naisten I divisioonan runkosarjan 8. (lohkojen 4. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
12. Naisten I divisioonan runkosarjan 9. (lohkojen 5. sijoittuneista parempi voittosuhde) 
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13. Naisten I divisioonan runkosarjan 10. (lohkojen 5. sijoittuneista heikompi voittosuhde) 
14. Naisten I divisioonan runkosarjan 11. (Putoamisvälierien voittaja, jolla 1. paras runkosarjan voittos.) 
15. Naisten I divisioonan runkosarjan 12. (Putoamisvälierien voittaja, jolla 2. paras runkosarjan voittos.) 
16. Naisten I divisioonan karsintojen 1. 
17. Naisten I divisioonan Villikorttiranking 1. 
18. Naisten I divisioonan runkosarjan 13. (Putoamisvälierien häviäjä, jolla 1. paras runkosarjan voittos.) 
19. Naisten I divisioonan runkosarjan 14. (Putoamisvälierien häviäjä, jolla 2. paras runkosarjan voittos.) 
20. Naisten I divisioonan karsintojen 2. 
21. Naisten I divisioonan karsintojen 3. 
22. Naisten I divisioonan karsintojen 4. 

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

15. RIKE- JA SAKKOMAKSUT 
Näiden sarjamääräysten tai erikseen toimitettavan sarjamanuaalin laiminlyönnin seurauksena voidaan 
seuralle antaa huomautus tai määrätä rikemaksu. Laiminlyönneistä seuraavat rikemaksut voidaan mää-
rätä enintään sarjamanuaaleissa mainittujen summien suuruisina, mutta kuitenkin enintään 5.000 € suu-
ruisena. 

Sarjalisenssisopimuksen, sarjamääräysten ja sarjamanuaalien mukaisista rangaistuksista, kuten esim. seu-
ralle tai sen jäsenille määrättävistä rikemaksuista, päättää kilpailujaos, sarjalisenssiyksikkö tai liittohallitus. 

Kurinpitosääntöjen mukaisista rangaistuksista, kuten esim. seuralle tai sen jäsenille määrättävistä sakko-
maksuista, päättää liiton kurinpitopäällikkö, sääntö- ja kurinpitoyksikkö tai liittohallitus. 

16. PÄIVÄMÄÄRIÄ 
• Miesten karsinnat I divisioonaan 22.-23.4.2023 
• Naisten karsinnat I divisioonaan 22.-23.4.2023 

17. SARJAPAIKAN VAHVISTAMINEN JA SARJASTA LUOPUMINEN 
Seuran on haettava sarjapaikkaa palauttamalla allekirjoitettu sarjalisenssisopimus liitteineen sekä makset-
tava sarjamaksun 1. erä 30.4.2023 mennessä. 

Sarjalisenssiyksikkö päättää seuran oikeudesta pelata aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa ja myön-
tää osallistumisoikeudet seuroille näihin sarjoihin edellyttäen, että seura täyttää sarjapaikan myöntämiskri-
teerit. 
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Mikäli seura luopuu sarjapaikastaan, se voi anoa sarjapaikkaa alemmalta sarjatasolta 30.4.2023 mennessä. 
Jos seura luopuu sarjapaikastaan sarjapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, sille määrätään liittokokouk-
sen vahvistama luovutussakko eikä jo maksettua sarjamaksua palauteta. 

18. VILLIKORTTIJÄRJESTELMÄ 
Villikorttijärjestelmä ja villikorttipisteet on määritelty miesten I divisioona B:n ja naisten I divisioonan sarja-
määräyksissä. 


