SUOMEN KORIPALLOLIITTO

liittohallitus vahvistanut 23.6.2022

3x3 SM-KIERTUEEN SARJATOIMINNAN SARJAMÄÄRÄYKSET
1. YLEISTÄ
Kaikissa 3x3 SM-kiertueen tapahtumissa ja otteluissa noudatetaan Suomen
Koripalloliiton kurinpitosääntöjä sekä voimassa olevia FIBA:n 3x3 koripallon pelisääntöjä.
Nämä sarjamääräykset täsmentävät em. sääntöjä.

2. KILPAILUKAUSI
3x3 SM-kiertueen kilpailukausi on 1.5.-30.4.
3. SM-KIERTUEEN TURNAUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA KILPAILUVALVOJA
Liitto päättää ja myöntää SM-kiertueen järjestelyoikeuden paikalliselle järjestäjälle, jonka
kanssa tehdään kirjallinen sopimus turnauksen järjestämisestä.
Liitto nimeää jokaiseen turnaukseen yhden kilpailuvalvojan, joka vastaa 3x3
pelisäännöissä mainituista asioista.
4. NAISTEN 3X3 SM-KIERTUEEN PELAAMINEN
SM-kiertue pelataan vuosittain eri paikkakunnilla. Liitto organisoi turnaukset yhdessä
paikallisten turnausjärjestäjien kanssa.
Jokaisen paikallisen turnauksen voittaja etenee finaaliturnaukseen, jonka järjestelyistä
vastaa Liitto. Mikäli paikallisen turnauksen voittaa ulkomailta tullut joukkue, etenee
seuraavaksi paras suomalainen joukkue finaaliturnaukseen.
Finaaliturnauksen voittaja 3x3 Suomen mestari.
5. MIESTEN 3X3 SM-KIERTUEEN PELAAMINEN
SM-kiertue pelataan vuosittain eri paikkakunnilla. Liitto organisoi turnaukset yhdessä
paikallisten turnausjärjestäjien kanssa.
Jokaisen paikallisen turnauksen voittaja etenee finaaliturnaukseen, jonka järjestelyistä
vastaa Liitto. Mikäli paikallisen turnauksen voittaa ulkomailta tullut joukkue, etenee
seuraavaksi paras suomalainen joukkue finaaliturnaukseen.
Finaaliturnauksen voittaja 3x3 Suomen mestari.
6. PALKINNOT
Liitto vastaa SM-kiertueen palkinnoista.
7. PELAAJAT EDUSTUSKELPOISUUS
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Jokaisen pelaajan tulee luoda FIBA pelaajaprofiili FIBA 3x3 -järjestelmään.
Liiton organisoimassa SM-kiertueella jokaisella pelaajalla tulee olla 3x3-lisenssi.
8. PELIPALLO
Ottelut pelataan virallisella 3x3-pelipallolla.
9. EROTUOMARIT
Ottelussa on 1-2 erotuomaria.
10. TOIMITSIJAT
Jokaisessa ottelussa pitää olla kaksi toimitsijaa, kellon käyttäjä ja pöytäkirjan pitäjä.
11. OTTELUPÖYTÄKIRJA
Jokaisessa ottelussa tulee käyttää virallista 3x3 pöytäkirjaa.
12. PELIASUT
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.
Jokaisen joukkueen pelipaidoissa tulee olla pelinumerot.
13. SÄÄOLOSUHTEET
Liitto pidättää oikeuden turnausten siirtoon / perumiseen sääolosuhteisiin vedoten.

14. MEDIA- JA DATAOIKEUDET
Otteluiden julkinen esittäminen sekä media- ja dataoikeudet Liiton tai sen alueiden
järjestämien kaikkien sarjojen media- ja dataoikeudet kokonaisuudessaan kuuluvat
liitolle.
Liitto sopii kaikki mediaoikeussopimukset kaikkien liiton ja sen alueiden järjestämien
sarjojen osalta. Huippu- ja kilpakoripallosarjoissa seura tarvitsee aina luvan liitolta
liikkuvan kuvan lähettämiseen otteluistaan. Lupa voidaan myöntää enintään yhdeksi
kilpailuvuodeksi kerrallaan. Muissa sarjoissa seuran on ilmoitettava etukäteen liitolle
liikkuvan kuvan lähettämisestä järjestämistään otteluistaan. Ilmoitus voidaan tehdä
yhdeksi kilpailuvuodeksi kerrallaan.
15. TURNAUSTEN JÄRJESTELYKUSTANNUKSET
Järjestävä seura vastaa kunkin turnauksen järjestelykuluista. Koripalloliitto vastaa
logistiikkakustannuksista.
16. 3X3 SM-KIERTUEELLA NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA KURINPITO
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SM-kiertueella noudetaan Suomen Koripalloliiton kurinpitosääntöjä. Kaikki
kurinpitosääntöjä koskevat asiat voi katsoa tarkemmin varsinaisista kurinpitosäännöistä.

17. 3X3 SM-KIERTUEELLA NOUDATETTAVAT EETTISET PERIAATTEET
Reilun pelin periaate
Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean Reilun Pelin ihanteita
ja tavoitteita. Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan henkilö sitoutuu noudattamaan
urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja
tasavertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus,
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja
luonnon kunnioittaminen.
Antidoping
Antidoping Liiton ja seurojen toimintaan osallistuvat henkilöt ovat velvollisia
noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä ja FIBA:n antidopingsäännöstöä. Seuran
velvollisuutena on valvoa, että kaikki sen pelaajat, valmentajat sekä muut toimihenkilöt
noudattavat antidopingsäännöstöjä.
Vedonlyönti ja kilpailumanipulaation kielto
Koripallon virallisissa pelisäännöissä tarkoitettu pelaaja, valmentaja tai muu joukkueen
jäsen ei saa itse tai edustajan välityksellä osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin sellaisissa
kilpailuissa tai sarjoissa, joissa joukkue on osallisena.
Koripallon virallisissa pelisäännöissä tarkoitettu erotuomari, toimitsija tai komissaari taikka
kuuluttaja tai tilastoija ei saa itse tai edustajansa välityksellä osallistua tai vaikuttaa
vedonlyöntiin sellaisissa kilpailuissa tai sarjoissa, joissa hän on osallisena.
Ottelun lopputuloksesta sopiminen ennen ottelua tai sen aikana tai muulla tavoin ottelun
lopputuloksen järjestäminen tai sen yrittäminen, riippumatta siitä onko kyseessä
varsinaisen peliajan vai jatkoajan lopputulos, on kielletty.
Ottelun lopputuloksesta sopiminen ennen ottelua tai sen aikana tai muulla tavoin ottelun
lopputuloksen järjestäminen tai sen yrittäminen, riippumatta siitä onko kyseessä
varsinaisen peliajan tai jatkoajan lopputulos tai muiden ottelussa tilastoitavien seikkojen
järjestäminen tai niiden yrittäminen, on kielletty.
Liiton, seuran tai joukkueen toiminnassa mukana olevan henkilön on ilmoitettava liitolle ja
seuralle, jos hänelle on ehdotettu ottelun lopputuloksen sopimista tai järjestämistä tai
häneen on muutoin otettu yhteyttä tässä tarkoituksessa.
Päihteiden käytön kielto
Alkoholin, huumeiden ja nuuskan käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen
ottelu- tai harjoitustapahtuman yhteydessä pelikentällä ja sen välittömässä läheisyydessä
on kielletty kaikilta otteluun osallistuvilta pelaajilta, valmentajilta ja muilta joukkueen
jäseniltä sekä erotuomareilta ja toimitsijoilta sekä järjestävien seurojen edustajilta.
Seurojen tulee huolehtia siitä, että urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja
urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei anneta nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden tai
tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen.
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18. JOUKKUEEN KESKINÄINEN SIJOITTUMINEN
SM-turnausten joukkueiden keskinäinen sijoittuminen määräytyy FIBA:n 3x3
pelisääntöjen mukaisesti.
19. VASTALAUSEMENETTELY
SM-turnausten vastalausemenettely määräytyy FIBA:n 3x3 pelisääntöjen mukaisesti.
20. PELISTÄ EROTTAMINEN
Erotuomari voi erottaa pelaajan pelistä FIBA:n 3x3 pelisääntöjen mukaisesti.
Kilpailuvalvoja käsittelee pelistä erottamisen ja päättää, onko erottaminen
ottelukohtainen vai koko turnausta koskeva.
21. TURNAUKSESTA SULKEMINEN
Yksittäinen pelaaja tai koko joukkue voidaan sulkea turnauksesta FIBA:n 3x3
pelisääntöjen mukaisesti turnauksen johtajan päätöksellä. Ennen sulkemista
toimenpiteet ovat:
1. erotuomari puhuttelee pelaajaa/joukkuetta
2. kilpailuvalvoja puhuttelee pelaajaa/joukkuetta
3. kilpailuvalvoja päättää sulkea yksittäisen pelaajan tai joukkueen koko turnauksesta.
Kun kilpailuvalvoja on päättänyt, että yksittäinen pelaaja tai koko joukkue suljetaan
turnauksesta, tulee kilpailuvalvoja ja erotuomarin tulee tehdä omat kirjalliset raportit
kurinpitokäsittelyä varten. Kilpailuvalvoja tiedottaa raportin tekemisestä asianosaiselle
pelaajalle tai joukkueelle.
22. RIKE- JA SAKKOMAKSUT
Turnauksen järjestäjälle tai osallistuville pelaajille sekä joukkueille voidaan määrätä
rikemaksu näiden sarjamääräysten rikkomisesta. Rikemaksu on enintään 1000 €.

