hyväksytty aluehallituksessa

ITÄISEN ALUEEN SARJAMÄÄRÄYKSET
(2021-2022)
1. YLEISTÄ

Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon
virallisia pelisääntöjä sekä 13-14-vuotiaiden nuorten, 6-12 vuotiaiden nuorten pelisääntöjä.
Nämä sarjamääräykset täsmentävät ja soveltavat em. sääntöjä alueiden käyttöön.
Itäisen alueen sarjoissa
• Naiset voivat pelata ainoastaan naisten sarjoissa
• Miehet voivat pelata ainoastaan miesten sarjoissa
• Tytöt voivat pelata ainoastaan tyttöjen/naisten sarjoissa
• Pojat voivat pelata ainoastaan poikien/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)
ohjelman vahvistaminen – kotijoukkue tallentaa ottelutiedot FIBA Organizersarjanhallinnssa (sarja lukitaan FO:ssa).
Tämän jälkeen muutos jo annettuihin tietoihin on ottelusiirto

2. NUORTEN SARJOJEN IKÄLUOKAT JA PELAAMINEN
(ITÄINEN ALUE)
•
•
•
•
•
•
•

19-vuotiaiden sarjat, 2003 ja myöhemmin syntyneet
17-vuotiaiden sarjat, 2005 ja myöhemmin syntyneet
16-vuotiaiden sarjat, 2006 ja myöhemmin syntyneet
14-vuotiaiden sarjat, 2008 ja myöhemmin syntyneet
Minit, 12-vuotiaat, 2010 ja myöhemmin syntyneet
Mikrot, 10-vuotiaat, 2012 ja myöhemmin syntyneet
Supermikrot, 8-vuotiaat, 2014 ja myöhemmin syntyneet

2.1. Nuorten divisioonissa pelaaminen

Nuorten ikäluokkien sarjat pelataan yksittäisinä otteluina tai turnauksina Syksyn ja kevään
nuorten sarjat pelataan omina sarjoinaan, mikäli kilpailun järjestäjä ei muuta päätä. Mikäli
syyskauden jälkeen samat joukkueet jatkavat kevätkaudella eikä joukkuemäärä sarjassa muutu,
syyskauden tulokset jäävät sarjataulukkoon (pisteet eivät nollaudu).
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Syksyn sarjoihin ilmoittautuminen Fiba Organizer
• 19-, 16- ja 14-vuotiaiden sarjat
• minien sarjat
• mikrojen sarjat
• nuorten Fun sarjat

15.8.2021 mennessä
31.8.2021 mennessä
15.9.2021mennessä
31.8.2021 mennessä

Kevään sarjoihin ilmoittautuminen FIBA Organizer
• kaikki ikäluokat
1.12.2021 mennessä
Kaikkiin nuorten ikäluokkiin otetaan mukaan uusia joukkueita kevään sarjoihin, mikäli sarjan
järjestäjä ei toisin päätä. Sarjapaikkaa vaihtavien tai sarjapaikan luovuttavien joukkueiden tulee
ilmoittaa vaihdosta sarjavastaavalle 1.12.2021 mennessä.
Divisioonapaikkansa säilyttävien joukkueiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Kilpailun
järjestäjällä on oikeus kevään sarjoihin määrätä joukkueelle uusi sarjataso tarvittaessa.
Minit:
Minien sarja pelataan mataliin koreihin (260 cm).
Pelipallon koko on 5. Peliaika on 4 x 8 min. Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti viisi pelaajaa
molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään 2 erotuomaria. Minien sarjaotteluissa ei ole
puoliaikaa, kaikki erätauot ovat kahden minuutin mittaisia.
Mikrot:
Mikrojen korin korkeus on 260 cm. Pelipallon koko on 4 tai 5. Peliaika on 4 x 8 min. Sarjoissa
kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään 2
erotuomaria. Mikrojen sarjaotteluissa ei ole puoliaikaa, kaikki erätauot ovat kahden minuutin
mittaisia.

2.2. Nuorten aluefinaalit ja sijoitusturnaukset
Itäinen alue päättää aluefinaaleista ja sijoitusturnauksista nuorten sarjoissa sarjakohtaisesti ja
pelattavat aluefinaalit merkitään kevään sarjaohjelmiin (ajankohta).
Itäisellä alueella pelataan kaikissa ikäluokissa sekä I- että II-divisioonatasoilla kauden päätteeksi
aluefinaalit, joista I divisioonissa ratkotaan aluemestaruus.
Aluefinaalit / sijoitusturnaukset pelataan 3 tai 4 joukkueen yksipäiväisinä turnauksina.

Huom!

Sarjat, joissa mukana myös muiden alueiden joukkueilta
-> aluefinaalit/sijoitusturnaukset pelataan sarjassa parhaiten menestyneen
Itäisen joukkueen luona.
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2.4. Edustuskelpoisuus nuorten sarjoissa
Yli-ikäiset:
kts. kilpailusäännöt luku 6 ”pelaaja” §37 erivapaus ikärajasta alueen järjestämissä nuorten
sarjoissa. Alueen järjestämissä nuorten sarjoissa kilpailun järjestäjä voi antaa yksittäiselle
pelaajalle ikärajan (yhden vuoden yli-ikäinen) ylittäneelle pelaajalle erivapauden pelata
nuoremman ikäluokan sarjassa (kirjallinen anomus perusteluineen).
Yli-ikäisluvan saaneet pelaajat (joukkueessa voi olla useampia), voivat pelata ilman rajoitusta
runkosarjan otteluissa (ts. kentällä voi olla samaan aikaan useampi yli-ikäisluvan saanut pelaaja).
Huom!

14-vuotiaiden SM-karsintasarjana toimivaan 14-vuotiaiden syyskauden I divisioonaan
ei voi anoa yli-ikäislupia.

Huom!

Itäisen alueen yli-ikäishakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen
jukka.pyrro(at)basket.fi, otsikolla ”Itäisen alueen yli-ikäishakemus”.
Hakemuksesta tulee ilmetä pelaajan seura, nimi, syntymäaika ja perustelut
hakemukselle.

Huom!

Joukkueen tulee esittää myönnetty (kirjallinen) yli-ikäislupa
vastustajajoukkueelle (myös tarvittaessa erotuomarille ja
pöytäkirjanpitäjälle).

Huom!

Aluehallituksella ja kenttäpäälliköllä on oikeus peruuttaa yli-ikäislupa kesken
kauden, mikäli yli-ikäislupaa on käytetty väärin esim. voiton tavoitteluun tai
oikean ikäluokan pelaajan/pelaajien peliajan kärsiessä. Yli-ikäisluvan tarkoitus
on saada kaikenikäisille mahdollisuus pelata ja jatkaa harrastusta, heidän
kärsimättä siitä, ettei heille ole seuran oman ikäisissä sopivaa toimintaa, yliikäisluvalla ei ole tarkoitus nostaa joukkueen tasoa tai hakea menestystä.

2.5. Luovutus nuorten sarjoissa
Mikäli joukkue luovuttaa (turnaus/yksittäinen peli), niin joukkue tuomitaan hävinneeksi
ottelun/ottelut 40-0 tai 0-40.
Lisäksi joukkueelle voidaan määrätä 350 €:n rikemaksu (turnausluovutus)
Yksittäinen peli (13-19 v. 150 €, mikrot/minit 100 €).

2.6. Edustuskelpoisuus nuorten sarjoissa
Nuorten edustuskelpoisuus määräytyy kilpailusääntöjen mukaan, kts. kilpailusäännöt luku 6
”Pelaaja” kohta Edustuskelpoisuus.
Itäisen alueen aluehallitus on täsmentänyt kilpailusääntöjen 36§:n mukaisesti nuorten pelaajien
edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti:
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Itäisen alueen nuorten sarjoissa pelaaja saa pelata useammassa samalla sarjatasolla (samassa tai
eri lohkossa) pelaavassa seuransa joukkueessa, ei kuitenkaan aluefinaaleissa saman ikäluokan eri
divisioonissa, eikä saman divisioonan aluefinaaleissa pelaaavissa seuransa eri joukkueissa.

2.7. Pöytäkirjojen postitus/skannaus ja tulospäivitys
Digitaaliset pöytäkirjat tallentuvat eSCO-pöytäkirjasovellukseen, eikä niitä tarvitse erikseen
lähettää sarjavastaavalle. Ottelun tulos pitää kuitenkin lisätä FIBA Organizer-sarjanhallintaan.
Mikäli käytetään paperista pöytäkirjaa, pöytäkirjat on lähetettävä seuraavana arkipäivänä joko
postitse tai sähköpostilla skannattuna alueen toimistoon: SKL/Itäinen, Rullaajantie 4, 88200
Otanmäki tai skannattuna: jukka.pyrro(at)basket.fi.
Kaikkien otteluiden tulokset on aina päivitettävä vielä ottelupäivän aikana FOsarjanhallintajärjestelmään.

2.8 Erotuomarit
Itäisellä alueella nimetään erotuomarit kaikkiin alueen sarjoihin. Erotuomareiden nimeämisessä
käytetään Fiba Organizer nimeämistyökalua.
Jos ottelu peruuntuu ja erotuomarit ovat saapuneet pelipaikalle, ovat erotuomarit oikeutettuja
sytyneisiin matkakorvauksiin. Jos ottelupaikalle on tullut vain yksi tuomari ja ottelu molempien
joukkueiden suostumuksesta päätetään pelata, on erotuomari oikeutettu puolitoistakertaiseen
palkkion.
Huom!

Joukkueiden Jojo – tarkista, että erotuomarit on nimettynä omiin
kotiturnauksiin (hyvissä ajoin ennen kotiturnausta -> tarvittaessa ota
yhteys erotuomarinimeäjään).

3. AIKUISTEN SARJOJEN PELAAMINEN
3.1 Aikuisten sarjoihin ilmoittautuminen
Miesten ja naisten II divisioonat
Miesten kuntosarja
Naisten kuntosarja

15.8.2021
31.8.2021
31.8.2021

3.2. Aikuisten sarjojen pelitavat
Itäinen alue päättää aikuisten sarjojen pelitavat, kun tiedetään joukkuemäärät
(naisten harrasteturnausten osalta joukkueet sopivat pelipaikat ja-ajat).
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4. OTTELUN JÄRJESTÄMINEN
4.1. Ottelusta ilmoittaminen

Otteluista ilmoittaminen tapahtuu sarjanhallintajärjestelmän kautta. Sarjan julkaisemisen jälkeen
joukkueilla on viikko aikaa merkittävä kotiottelunsa tai kotiturnaustensa tiedot
sarjanhallintajärjestelmään. Ilmoitetun takarajan jälkeen ilmoitetuista ottelutiedoista voidaan
määrätä rikemaksu.
Ottelun alkaminen:
Tarvittaessa alueen kilpailuryhmä voi määrätä turnausten/ottelun aikaisimman alkamisajan.

4.2. Talous

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

4.3. Ottelupöytäkirjan täyttäminen

Ottelupöytäkirjana käytetään digitaalista pöytäkirjasovellusta eSCO:a, mutta ottelupaikalla tulee
kuitenkin olla aina käytettävissä paperinen pöytäkirja varalla. Kaudella 2021-2022 otteluissa voi
vielä käyttää paperista ottelupöytäkirjaa.
Ottelupöytäkirja pitää täyttää toimitsijaohjeen mukaisesti ja siihen tulee merkitä seuraavat asiat:
(eSCO:n käyttöohjeen mukaisesti) pelaajien, valmentajan ja erotuomareiden nimet, 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.

4.4. Lisenssit

Pelaajilla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi, jotta hän on edustuskelpoinen. Myös
valmentajilla ja erotuomareilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.
Pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden lisenssinumerot on kirjoitettava ottelupöytäkirjaan.
Pelisääntöjen mukaisesti turnauksissa lisenssinumerot merkitään vain pelaavan joukkueen
ensimmäiseen pöytäkirjaan.
Huom!

Teknisellä lisenssillä saa valmentaa ja/tai toimia erotuomarina.
➔ ei saa pelata missään sarjassa !

4.5. Pelaajamäärät ottelussa
Kilpailusääntöjen mukaan pöytäkirjaan saa merkitä 12 pelaajaa.
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4.6. Pelipaikka ja pelipaikan laitteet

Aikuisten II divisioonissa ja 14-vuotiaiden SM-karsintasarjassa pitää olla pelisääntöjen mukainen
pelikenttä ja kaikki laitteet (tulostaulu, ajanotto- ja 24-sekunnin laite), ellei kilpailun järjestäjä
anomuksesta muuta päätä.

4.8. Ottelun toimitsijat

Kotijoukkue on velvollinen järjestämään otteluun toimitsijat.

5. PÖYTÄKIRJOJEN POSTITUS/SKANNAUS JA
TULOSPÄIVITYS
Digitaaliset pöytäkirjat tallentuvat eSCO-pöytäkirjasovellukseen, eikä niitä tarvitse erikseen
lähettää sarjavastaavalle. Ottelun tulos pitää kuitenkin lisätä FIBA Organizer-sarjanhallintaan.
Mikäli käytetään paperista pöytäkirjaa, pöytäkirjat on lähetettävä seuraavana arkipäivänä joko
postitse tai sähköpostilla skannattuna alueen toimistoon: SKL/Itäinen, Rullaajantie 4, 88200
Otanmäki tai skannattuna: jukka.pyrro(at)basket.fi.
Kaikkien otteluiden tulokset on aina päivitettävä vielä ottelupäivän aikana FOsarjanhallintajärjestelmään

6. EROTUOMARIT
Kaikkiin otteluihin nimetään erotuomarit Fiba Organizer nimeämistyökalun kautta.
Ottelun järjestävä joukkue vastaa erotuomareiden palkkioiden ja matkakulujen maksamisesta
keskitetyn pay-ref maksujärjestelmän kautta.
Jos ottelu peruuntuu ja erotuomarit ovat saapuneet pelipaikalle, ovat erotuomarit oikeutettuja
sytyneisiin matkakorvauksiin. Jos ottelupaikalle on tullut vain yksi tuomari ja ottelu molempien
joukkueiden suostumuksesta päätetään pelata, on erotuomari oikeutettu puolitoistakertaiseen
palkkion.

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. Joukkueiden suositellaan käyttävän numeroita 4-15, 20–25, 30–35, 40-45
ja 50-55. Kotijoukkue pelaa aina vaalealla peliasulla ja vierasjoukkue tummalla.

8. OTTELUN SIIRTÄMINEN
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Vierasjoukkueella ei ole oikeutta kieltäytyä järjestävän seuran määräaikaan mennessä
ilmoittamasta sääntöjen mukaisesta otteluajankohdasta ja -paikasta.
Siirrettävistä otteluista, joihin on nimetty erotuomarit, määrätään rikemaksu, jollei siirto johdu
joukkueesta tai seurasta riippumattomasta pelipaikan käytön peruuntumisesta (kirjallinen todiste).
Mikäli turnaus siirretään vierasjoukkueen toimesta, siirtomaksu peritään kyseiseltä joukkueelta.
Ottelun/turnauksen siirtomaksu 65 € (kun tuomarit on nimetty).

9. TURNAUKSEN/OTTELUN LUOVUTTAMINEN

Kaikissa sarjoissa turnauksen luovutuksesta voidaan määrätä 350 €:n rikemaksu.
Aikuisten sarjoissa yksittäisen ottelun luovutus 150 €
Aikuisten II divisioonissa joukkue suljetaan sarjasta yhdestä luovutuksesta, muissa sarjoissa
kahdesta (juniorit kahdesta turnauksesta luopuminen)

10. SARJASTA LUOPUMINEN
Jos joukkue luopuu sarjasta otteluohjelman julkaisemisen jälkeen, sille määrätään rikemaksu 350
€.
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 § 42–50. Kaikki seurasiirrot toimitetaan
Koripalloliiton toimistoon Espooseen.

12. AIKATAULUT
Sarjojen aikataulut on mainittu otteluohjelmissa.

13. OTTELUN KOMISSAARI
Koripalloliiton päätöksellä komissaari voidaan määrätä jonkin seuran otteluihin, mikäli sen
järjestämissä otteluissa on esiintynyt toistuvia sarjamääräysten tai manuaalin laiminlyötejä. 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.
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14. NAISTEN JA MIESTEN I DIVISIOONIEN KARSINNAT
Mikäli II divisioonan joukkue ei aio osallistua karsintoihin, on sen ilmoitettava siitä
Itäiselle alueelle 1.3.2022 mennessä.

•
•

miesten karsinnat I divisioonaan xx.xx 2022
naisten karsinnat I divisioonaan xx.xx.2022

15. RIKEMAKSUT
Itäisen alueen rikemaksut:
• ottelu-/turnaussiirtomaksu
(kun erotuomarit jo nimetty)
•

65 €

ottelun/turnauksen luovuttaminen:
aikuiset M/N II
150 € (yksittäinen peli)
350 € (turnaus)
(yhdestä luovutuksesta sarjasta sulkeminen)
13-19 vuotiaat nuoret 150 €
(yksittäinen ottelu)
minit /mikrot 100 €
(yksittäinen ottelu)
turnausluovutus 350 €
(junioreiden sarjat)
sarjasta luopuminen 350 €
(junioreiden sarjat)

