Hyväksytty aluehallituksessa 1.8.2022

KESKISEN ALUEEN SARJAMÄÄRÄYKSET 2022-2023

1. YLEISTÄ
Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä ja voimassa olevia koripallon
virallisia pelisääntöjä sekä 13–14-vuotiaiden ja 6–12-vuotiaiden nuorten pelisääntöjä.
Nämä sarjamääräykset täsmentävät ja soveltavat em. sääntöjä alueiden käyttöön.
Keskisen alueen sarjoissa
• Tytöt voivat pelata ainoastaan tyttöjen / naisten sarjoissa
• Pojat voivat pelata ainoastaan poikien / miesten sarjoissa
• Naiset voivat pelata ainoastaan naisten sarjoissa
• Miehet voivat pelata ainoastaan miesten sarjoissa
• Mikrosarjoissa voivat pelata sekä tytöt että pojat
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 sarjanhallinnassa.
Tämän jälkeen muutos jo annettuihin tietoihin on ottelusiirto)

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

19-vuotiaiden sarjat, 2004 ja myöhemmin syntyneet
17-vuotiaiden sarjat, 2006 ja myöhemmin syntyneet
16-vuotiaiden sarjat, 2007 ja myöhemmin syntyneet
14-vuotiaiden sarjat, 2009 ja myöhemmin syntyneet
Minit, 12-vuotiaat 2011 ja myöhemmin syntyneet
Mikrot, 10-vuotiaat 2013 ja myöhemmin syntyneet
Supermikrot, 8-vuotiaat 2015 ja myöhemmin syntyneet
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2.1. Nuorten divisioonissa pelaaminen
Kaikki nuorten ikäluokkien sarjat pelataan sarjamuotoisina yksittäisinä otteluina tai
turnauksina. Syksyn ja kevään nuorten sarjat pelataan omina sarjoinaan, mikäli kilpailun
järjestäjä ei muuta päätä.

Syksyn sarjoihin ilmoittautuminen sarjanhallintaan.
• 13–19-vuotiaiden sarjat 15.8.2022 mennessä
• minien sarjat 31.8.2022 mennessä
• mikrojen ja supermikrojen sarjat 15.9.2022 mennessä
Kevään sarjoihin ilmoittautuminen sarjanhallintaan
kaikki ikäluokat 1.12.2022 mennessä
Kilpailun järjestäjä voi yhdistää sarjan vanhempaan ikäluokkaan tai yhdistää saman ikäluokan eri
divisioonia, mikäli sarjaan ei ilmoittaudu riittävää määrää joukkueita.
Kaikkien nuorten ikäluokkien otetaan mukaan uusia joukkueita kevään sarjoihin, mikäli sarjan
järjestäjä ei toisin päätä.
Sarjapaikkaa vaihtavien tai sarjapaikan luovuttavien joukkueiden tulee ilmoittaa vaihdosta
sarjavastaavalle

1.12.2022 mennessä. Divisioonapaikkansa säilyttävien joukkueiden ei tarvitse

ilmoittautua uudelleen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kevään sarjoihin määrätä joukkueelle
uusi sarjataso tarvittaessa.

Mini-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. Sarjoissa
kentällä on samanaikaisesti viisi pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään kaksi
erotuomaria. Mikäli mini-ikäluokkaan muodostuu kaksi divisioonatasoa, mini-ikäluokan 1.
divisioonassa korin korkeus on 305 cm.
Mikro-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. Sarjoissa
kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään kaksi
erotuomaria.
Supermikro-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 4, peliaika 4x6 min. Sarjoissa
kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään kaksi
erotuomaria.
Minien, mikrojen ja supermikrojen sarjaotteluissa ei ole puoliaikaa, kaikki erätauot ovat kahden
minuutin pituisia
Joukkueet voivat valmentajien johdolla minien, mikrojen ja supermikrojen sarjaotteluissa sopia
ennen ottelutapahtumaa seuraavista säännöistä: pelaajamäärä, pelipallon koko, korin korkeus,
peliaika, vapaaheittoviivan etäisyys korilevystä, erätaukojen pituus. Paikallinen sopiminen voidaan
tehdä kyseisen ikäluokan säännöissä mainittujen vaihtoehtojen väliltä. Mikäli yhteisymmärrykseen
ei päästä, ovat yllä olevat ensisijaiset säännöt voimassa.
Minien ja mikrojen pelisäännöt (U7-U12)
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2.2. Nuorten aluefinaalit
Keskisellä alueella pelataan kaikissa ikäluokissa kaikilla divisioonatasoilla kauden päätteeksi
aluefinaalit, joista I divisioonissa ratkotaan aluemestaruus.
Aluefinaalit pelataan neljän joukkueen yksipäiväisinä turnauksina 15.-16.4.2023 tai 22.-23.4.2023,
mikäli kilpailun järjestäjä ei muuta päätä. Sarjan voittaja on järjestäjä ja sarjan 2. varajärjestäjä.

2.3. Edustuskelpoisuus nuorten sarjoissa
Nuorten edustuskelpoisuus määräytyy kilpailusääntöjen mukaan, kts. Kilpailusäännöt luku 6
”Pelaaja” kohta Edustuskelpoisuus.
Keskisen alueen aluehallitus on täsmentänyt kilpailusääntöjen 37 §:n mukaisesti nuorten pelaajien
edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti:
Nuorten pelaaminen samalla sarjatasolla pelaavissa seuran joukkueissa.
Pelaaja ei saa pelata useammassa saman ikäluokan samalla sarjatasolla (samassa tai eri lohkossa)
pelaavassa seuransa joukkueessa eikä aluefinaaleissa saman ikäluokan eri divisioonissa.
Jos seuralla on useampia juniorijoukkueita samassa sarjassa ja jos joukkue joutuu esim.
sairastapauksissa lainaamaan pelaajia toisesta joukkueesta, on sen pyydettävä siihen lupa
sarjavastaavalta ennen turnausta.

3. AIKUISTEN SARJOJEN PELAAMINEN
3.1. Aikuisten sarjoihin ilmoittautuminen
•
•

Naisten II divisioona 15.8.2022
Miesten kuntosarjat 15.8.2022

3.2. Aikuisten sarjojen pelitavat
Keskinen alue päättää aikuisten pelitavat sarjakohtaisesti.

3.3. Kuntosarjalisenssi
Kuntosarjaa voi pelata vain kuntosarjan lisenssillä tai 13–19-vuotiaan Fun-pelipassilla eikä ko.
lisenssiin voi ottaa rinnakkaislisenssiä. Keskisellä alueella kuntosarjassa voi pelata myös 13–19vuotiaan harrastelisenssillä.
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3.4. Aikuisten karsinnat
I divisioonan karsinnoista luopuminen
Mikäli karsintoihin oikeutettu II divisioonan joukkue ei halua osallistua I-divisioonan karsintoihin,
sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti II-divisioonan sarjavastaavalle viimeistään 1.3.2023. Tällöin sen
sijalle voidaan ottaa toinen joukkue, mutta ainoastaan ensimmäiseltä varasijalta. Jos joukkue
luopuu nousukarsinnasta tämän päivämäärän jälkeen, sen katsotaan luopuneen koko sarjasta (II
divisioonasta) ja sen on maksettava luopumissakko 700 €.

4. OTTELUN JÄRJESTÄMINEN
4.1. Ottelusta ilmoittaminen
Otteluista ilmoittaminen tapahtuu sarjanhallintajärjestelmän kautta. Sarjan julkaisemisen jälkeen
joukkueilla on viikko aikaa merkitä kotiottelunsa tai kotiturnaustensa tiedot
sarjanhallintajärjestelmään. Ilmoitetun takarajan jälkeen ilmoitetuista ottelutiedoista voidaan
määrätä rikemaksu.
Sarjaohjelman lukitsemisen jälkeen kaikki ottelutietojen ilmoitukset ja ottelusiirrot tulee sopia
sarjavastaavan kanssa, joka tekee lisäykset/muutokset sarjanhallintajärjestelmään ja myös
ilmoittaa tiedot joukkueille ja erotuomarinimeäjälle. Tieto otteluista siirtyy järjestelmästä suoraan
muille osallisille heti, kun ottelun tiedot on sinne syötetty. Varsinkin sarjan alkukierroksilla on
kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa otteluista ja turnauksista vastustajalle myös sähköpostilla.
Erotuomarit saavat tiedon heille nimetyistä otteluista heti, kun nimeäjä on heidän nimensä
ohjelmaan syöttänyt. Kuhunkin otteluun nimettyjen erotuomarien nimet näkyvät
sarjanhallinnassa nimeämisen jälkeen, kun tuomari on hyväksynyt ottelun ja ne säilyvät siellä
myös ottelun jälkeen

Ottelusiirto vaatii aina sarjavastaavan hyväksymisen. Mikäli ottelu siirtyy alkuperäisestä
ajankohdasta, mutta sille ei ole olemassa vielä uutta peliaikaa tai pelipaikkaa, tulee muutoksen
tekijän ilmoittaa siitä myös vastustajalle ja erotuomareille, mikäli heidät on jo nimetty. Muussa
tapauksessa muutoksesta tulee ilmoittaa kyseisen sarjan erotuomarinimeäjälle.

4.2. Ottelun alkaminen
Tarvittaessa kilpailuryhmä määrää ottelun aikaisimman ja myöhäisimmän alkamisajan.

4.3. Talous
Järjestävä seura vastaa ottelupaikan ja erotuomareiden kustannuksista. Vieraileva joukkue vastaa
omista matkakuluistaan.
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4.4. Ottelupöytäkirjan täyttäminen
Ottelupöytäkirjana käytetään digitaalista pöytäkirjasovellus eSCO:a, mutta ottelupaikalla tulee
kuitenkin olla aina paperinen pöytäkirja varalla.
Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden lisenssinumerot
kokonaisuudessaan eSCO:n käyttöohjeen mukaisesti.
Mikäli yksittäisessä ottelussa joudutaan käyttämään paperista pöytäkirjaa, kumpikin joukkue

kirjoittaa pöytäkirjaan oman joukkueensa pelaaja- ja valmentajatiedot lisenssinumeroineen.

4.5. Lisenssit
Pelaajilla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi, jotta hän on edustuskelpoinen. Myös
valmentajilla ja erotuomareilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.
Ks. myös 3.3. Kuntosarjalisenssi

4.6. Pelaajamäärät otteluissa
Pelisääntöjen mukaisesti aikuisten ja nuorten sarjoissa ottelupöytäkirjaan saa merkitä 12 pelaajaa.

4.7. Pelipaikka ja pelipaikan laitteet
Aikuisten II divisioonissa ja 14-vuotiaiden SM-karsintasarjassa pitää olla pelisääntöjen mukainen
pelikenttä (puulattia) ja kaikki laitteet (tulostaulu, ajanotto ja heittokello), ellei kilpailunjärjestäjä
anomuksesta muuta päätä.

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

4.9. 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.
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5. OTTELUPÖYTÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN
Digitaaliset pöytäkirjat tallentuvat eSCO-pöytäkirjasovellukseen, eikä niitä tarvitse erikseen
lähettää sarjavastaavalle.
Mikäli yksittäisessä ottelussa joudutaan käyttämään paperista pöytäkirjaa, pöytäkirjat on
lähetettävä sarjavastaavalle ottelua seuraavana arkipäivänä joko postitse tai sähköpostilla
(skannattuna).

6. EROTUOMARIT
Kaikki keskisellä alueella pelattavat ottelut nimetään ja nimeämiseen käytetään
sarjanhallintajärjestelmän nimeämistyökalua. Erotuomaripalkkiot maksetaan liiton keskitetyn
erotuomarimaksujärjestelmän kautta. Pelipaikalla ei makseta erotuomaripalkkioita.
Jos ottelu peruuntuu ja erotuomarit ovat saapuneet pelipaikalle, ovat erotuomarit oikeutettuja
syntyneisiin matkakorvauksiin. Jos ottelupaikalle on tullut vain yksi erotuomari ja ottelu
molempien joukkueiden suostumuksesta päätetään pelata, on erotuomari oikeutettu
puolitoistakertaiseen palkkioon.

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.
Seura voi anoa kenttäpäälliköltä poikkeuslupaa pelisäännöistä poikkeavaan peliasuun (esim. huivi,
pitkähihainen paita, pitkälahkeiset trikoot).

8. OTTELUN SIIRTÄMINEN
Ottelusiirtoon tarvitaan aina sarjavastaavan hyväksyntä. Luvattomasta ottelusiirrosta voidaan
määrätä aluekohtainen rikemaksu. Vierasjoukkueella ei ole oikeutta kieltäytyä järjestävän seuran
määräaikaan mennessä ilmoittamasta sääntöjen mukaisesta otteluajankohdasta ja -paikasta.
Vahvistetun otteluohjelman jälkeen 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).
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9. OTTELUN LUOVUTTAMINEN
Kaikissa sarjoissa ottelun, turnauksen tai aluefinaalipaikan luovutuksesta voidaan määrätä
rikemaksu. Nuorten turnauksesta luopuminen katsotaan yhden ottelun luovuttamiseksi.
Aikuisten II divisioonissa joukkue suljetaan sarjasta yhdestä luovutuksesta, muissa sarjoissa
kahdesta. Rikemaksut keskisellä alueella (ks. kohta 13).

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 § 43–51.

12. ERIVAPAUS IKÄRAJASTA ALUEEN JÄRJESTÄMÄSSÄ NUORTEN
SARJASSA
Kts. kilpailusäännöt luku 6 ”pelaaja” § 38 erivapaus ikärajasta alueen järjestämissä nuorten
sarjoissa.

Kaikki keskisen alueen yli-ikäishakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen
harri.jussila@basket.fi, otsikolla ”Keskisen alueen yli-ikäishakemus”. Hakemuksessa tulee ilmetä
pelaajan seura, nimi, syntymäaika ja perustelut hakemukselle.
Keskisen alueen aluehallitus on täsmentänyt kilpailusääntöjen 38 §:n mukaisesti nuorten pelaajien
edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti:
Luvan voi saada vain yhteen divisioonaan.
14-vuotiaiden SM-karsintasarjana toimivaan 14-vuotiaiden syyskauden I divisioonaan ei voi anoa
yli-ikäislupia.
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Alueen I-divisioonissa ja II-divisioonissa pelaavissa joukkueissa saa kunkin ottelun pöytäkirjassa
olla merkittynä enintään kaksi tällaisen luvan saanutta pelaajaa. Joukkuekohtaisesti
myönnettävien lupien määrää ei tässäkään tapauksessa rajoiteta.

13. RIKEMAKSUT
Jos otteluiden tai turnausten järjestämisessä ilmenee virheitä tai laiminlyöntejä, voi kilpailun
järjestäjä antaa seuralle huomautuksen tai määrätä aluehallituksen vahvistaman rikemaksun.
Kilpailun järjestäjä voi määrätä rikemaksun mm. seuraavista asioista
• sarjamääräysten laiminlyönti
• pelipaikan puutteelliset laitteet
• lisenssien tai lisenssilistan puuttuminen ottelupaikalta
• luvaton ottelusiirto tai ottelusiirto kun tuomarit nimetty.
• ottelun tai turnauksen luovuttaminen
• sarjasta luopuminen
• muu sarjamääräysten vastainen toiminta
Keskisen alueen rikemaksut
• pöytäkirjan tai ottelutuloksen myöhästyminen 100 €
• ottelusiirtomaksu: luvaton ottelusiirto tai tuomarit jo nimetty 65 €
• ottelun luovuttaminen 350 €, nuorten aluefinaalit 500 €
• sarjasta luopuminen tai sarjasta sulkeminen (kaikki sarjat) 500 €

14. AIKATAULUT
Sarjojen aikataulut on mainittu otteluohjelmissa. Kaikki nuorten kevään runkosarjat pitää olla
pelattu ko. sarjan aluefinaaleja edeltävän viikon lopussa

