MINIEN JA MIKROJEN PELISÄÄNNÖT (U7-U12)
Mini- ja mikrokoripalloa pelataan pääsääntöisesti koripallon virallisten pelisääntöjen mukaan, mutta minija mikrokoripalloa varten on tehty muutamia poikkeuksia.
Tässä oleellisimmat poikkeukset ikäluokittain.

Supermikrot (U7 & U8)
Alueellisella sarjamääräyksellä alueen järjestämässä kilpailutoiminnassa aluehallitus antaa seuraavista
asioista tarkemmat määräykset
•
•
•
•
•
•

Pelipallon koko 4 tai vaihtoehtoisesti 3 tai 5***
Korin korkeus 190-260 cm***
Pelaajamäärä 3vs3 tai vaihtoehtoisesti 4vs4***
Peliaika 4x6min tai vaihtoehtoisesti 2x12min***; jatkoaika 3 min
Alueellinen kilpailuryhmä tai aluehallitus voi myöntää anomuksesta luvan tyttöjen pelaamiselle
poikien sarjassa tai poikien pelaamiselle tyttöjen sarjassa.
Nimettävien erotuomareiden / pelinohjaajien määrä 1 tai vaihtoehtoisesti 2.

Pelisäännöistä poikkeavat säännöt
•
•
•
•
•
•

Ei palautussääntöä
Sisäänheitto: Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkoumuksen jälkeen. Sisäänheitto
suoritetaan erotuomarin kautta virheen ja aikalisän jälkeen
Vapaaheittoviiva: Vapaaheittoviiva teipataan kenttään 2 metrin etäisyydelle korilevystä. Etäisyys
voidaan sopia paikallisesti 2-4m etäisyydelle korilevystä***
Sekuntisäännöt: Vain ohjeellinen 14/24s hyökkäysaika voimassa (ei 3s, 5s, 8s sääntöä)
Tauot: Ei puoliaikaa, kaikki erätauot 2 min. Lyhyemmästä erätauosta voidaan sopia paikallisesti***
Pelaajavartiointi: Pelaajavartionti on pakollinen koko ottelun ajan.

Suositukset
•
•
•
•
•

Erotuomarin osalta suosituksena on, että yksin toimiva on kokenut.
Pelitapahtumaan varattava saliaika: Pelitapahtumaan varattava saliaika on yksi tunti (1h).
Suositeltu kentän koko: jos 3vs3 (pituus 10-16m, leveys 8-12m), jos 4vs4 (pituus 14-22m, leveys 1215m)
Suositus minimipeliajasta: Suosituksena on, että pelaaja on kentällä vähintään noin puolet
peliajasta
Suositusottelumäärä: Pelaajalle pyritään järjestämään 20-40 ottelua kauden aikana ja keskimäärin
1-2 vapaata viikonloppua kuukaudessa.

Nuoremmat mikrot (U9)
Alueellisella sarjamääräyksellä alueen järjestämässä kilpailutoiminnassa aluehallitus antaa seuraavista
asioista tarkemmat määräykset
•

Pelipallon koko 4 tai vaihtoehtoisesti 5***

•
•
•
•
•

Korin korkeus 190-260 cm***
Pelaajamäärä 4vs4 tai vaihtoehtoisesti 3vs3***
Peliaika 4x6min tai vaihtoehtoisesti 2x12min***; jatkoaika 3 min
Alueellinen kilpailuryhmä tai aluehallitus voi myöntää anomuksesta luvan tyttöjen pelaamiselle
poikien sarjassa tai poikien pelaamiselle tyttöjen sarjassa.
Nimettävien erotuomareiden / pelinohjaajien määrä 1 tai vaihtoehtoisesti 2.

Pelisäännöistä poikkeavat säännöt
•
•
•
•

•
•
•

Ei palautussääntöä
Sisäänheitto: Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkoumuksen jälkeen. Sisäänheitto
suoritetaan erotuomarin kautta virheen ja aikalisän jälkeen
Vapaaheittoviiva: Vapaaheittoviiva teipataan kenttään 2 metrin etäisyydelle korilevystä. Etäisyys
voidaan sopia paikallisesti 2-4m etäisyydelle korilevystä***
Kolmen pisteen heitto: 3 pisteen heittoviivaksi teipataan. ns. ”Espanjalainen laatikko”. (Neliö, jonka
sivut ovat 5,8m. Yksi sivuista päätyraja.) Jos espanjalaista laatikkoa ei pystytä määrittelemään (joko
teippaamalla tai lattian muita viivoja hyödyntäen), peli pelataan säännöistä poiketen ilman 3
pisteen heittoa.
Sekuntisäännöt: 3s, 5s ja 14/24s sekuntisäännöt voimassa (ei 8s sääntöä)
Tauot: Ei puoliaikaa, kaikki erätauot 2 min. Lyhyemmästä erätauosta voidaan sopia paikallisesti***
Pelaajavartiointi: Pelaajavartiointi on pakollinen koko ottelun ajan.

Suositukset
•
•
•
•
•

Erotuomarin osalta suosituksena on, että yksin toimiva on kokenut.
Pelitapahtumaan varattava saliaika: Pelitapahtumaan varattava saliaika on yksi tunti (1h)
Suositeltu kentän koko: jos 3vs3 (pituus 10-16m, leveys 8-12m), jos 4vs4 (Pituus 14-22m, Leveys 1215m)
Suositus minimipeliajasta: Suosituksena on, että pelaaja on kentällä vähintään noin puolet
peliajasta
Suositusottelumäärä: Pelaajalle pyritään järjestämään 20-40 ottelua kauden aikana ja keskimäärin
1-2 vapaata viikonloppua kuukaudessa.

Vanhemmat mikrot (U10)
Alueellisella sarjamääräyksellä alueen järjestämässä kilpailutoiminnassa aluehallitus antaa seuraavista
asioista tarkemmat määräykset
•
•
•
•
•
•

Pelipallon koko 5 tai vaihtoehtoisesti koko 4***
Korin korkeus 260 cm***
Pelaajamäärä 4vs4 tai vaihtoehtoisesti 3vs3***
Peliaika 4x8 min tai vaihtoehtoisesti 2x16 min***; jatkoaika 3 min
Alueellinen kilpailuryhmä tai aluehallitus voi myöntää anomuksesta luvan tyttöjen pelaamiselle
poikien sarjassa tai poikien pelaamiselle tyttöjen sarjassa.
Nimettävien erotuomareiden / pelinohjaajien määrä 1 tai vaihtoehtoisesti 2.

Pelisäännöistä poikkeavat säännöt

•
•
•
•

•
•
•

Palautussääntö voimassa
Sisäänheitto: Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkoumuksen jälkeen. Sisäänheitto
suoritetaan erotuomarin kautta virheen ja aikalisän jälkeen
Vapaaheittoviiva: Vapaaheittoviiva teipataan kenttään 4 metrin etäisyydelle korilevystä. Etäisyys
voidaan sopia paikallisesti 2-4m etäisyydelle korilevystä***
Kolmen pisteen heitto: 3 pisteen heittoviivaksi teipataan. ns. ”Espanjalainen laatikko”. (Neliö, jonka
sivut ovat 5,8m. Yksi sivuista päätyraja.) Jos espanjalaista laatikkoa ei pystytä määrittelemään (joko
teippaamalla tai lattian muita viivoja hyödyntäen), peli pelataan säännöistä poiketen ilman 3
pisteen heittoa.
Kaikki sekuntisäännöt voimassa
Tauot: Ei puoliaikaa, kaikki erätauot 2 min. Lyhyemmästä erätauosta voidaan sopia paikallisesti***
Pelaajavartiointi: Pelaajavartiointi on pakollinen koko ottelun ajan.

Suositukset
•
•
•
•
•

Erotuomarin osalta suosituksena on, että yksin toimiva on kokenut.
Pelitapahtumaan varattava saliaika: Pelitapahtumaan varattava saliaika on yksi tunti 15 minuuttia
Suositeltu kentän koko: jos 3vs3 (pituus 10-16m, leveys 8-12m), jos 4vs4 (pituus 14-22m, leveys 1215m)
Suositus minimipeliajasta: Suosituksena on, että pelaaja on kentällä vähintään noin puolet
peliajasta
Suositusottelumäärä: Pelaajalle pyritään järjestämään 30-50 ottelua kauden aikana ja keskimäärin
1-2 vapaata viikonloppua kuukaudessa.

Nuoremmat minit (U11)
Alueellisella sarjamääräyksellä alueen järjestämässä kilpailutoiminnassa aluehallitus antaa seuraavista
asioista tarkemmat määräykset
•
•
•
•
•
•

Pelipallon koko 5 tai vaihtoehtoisesti 4***
Korin korkeus 260 cm***
Pelaajamäärä 4vs4 tai vaihtoehtoisesti 3vs3 tai 5vs5***
Peliaika 4x8 min tai vaihtoehtoisesti 2x16 min***; jatkoaika 3 min
Alueellinen kilpailuryhmä tai aluehallitus voi myöntää anomuksesta luvan tyttöjen pelaamiselle
poikien sarjassa tai poikien pelaamiselle tyttöjen sarjassa.
Nimettävien erotuomareiden määrä 1 tai vaihtoehtoisesti 2.

Pelisäännöistä poikkeavat säännöt
•
•
•
•

•

Palautussääntö voimassa
Sisäänheitto: Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkoumuksen jälkeen. Sisäänheitto
suoritetaan erotuomarin kautta virheen ja aikalisän jälkeen
Vapaaheittoviiva: Vapaaheittoviiva teipataan kenttään 4 metrin etäisyydelle korilevystä. Etäisyys
voidaan sopia paikallisesti 2-4m etäisyydelle korilevystä***
Kolmen pisteen heitto: 3 pisteen heittoviivaksi teipataan. ns. ”Espanjalainen laatikko”. (Neliö, jonka
sivut ovat 5,8m. Yksi sivuista päätyraja.) Jos espanjalaista laatikkoa ei pystytä määrittelemään (joko
teippaamalla tai lattian muita viivoja hyödyntäen), peli pelataan säännöistä poiketen ilman 3
pisteen heittoa.
Kaikki sekuntisäännöt voimassa

•
•

Tauot: Ei puoliaikaa, kaikki erätauot 2 min. Lyhyemmästä erätauosta voidaan sopia paikallisesti***
Pelaajavartiointi: Pelaajavartiointi on pakollinen koko ottelun ajan.

Suositukset
•
•
•

•
•

Erotuomarin osalta suosituksena on, että yksin toimiva on kokenut.
Pelitapahtumaan varattava saliaika: Pelitapahtumaan varattava saliaika on yksi tunti 15 minuuttia
tai puolitoista tuntia
Suositeltu kentän koko: jos 4vs4 (pituus 14-22m, leveys 12-15m)
Suositus minimipeliajasta: Suosituksena on, että pelaaja on kentällä vähintään noin puolet
peliajasta
Suositusottelumäärä: Pelaajalle pyritään järjestämään 30-50 ottelua kauden aikana ja keskimäärin
1-2 vapaata viikonloppua kuukaudessa.

Vanhemmat minit (U12)
Alueellisella sarjamääräyksellä alueen järjestämässä kilpailutoiminnassa aluehallitus antaa seuraavista
asioista tarkemmat määräykset
•
•
•
•
•

Korin korkeus 305 cm tai vaihtoehtoisesti 260cm***
Pelaajamäärä 5vs5 tai vaihtoehtoisesti 4vs4***
Peliaika 4x8 min tai vaihtoehtoisesti 2x16 min***; jatkoaika 3 min
Alueellinen kilpailuryhmä tai aluehallitus voi myöntää anomuksesta luvan tyttöjen pelaamiselle
poikien sarjassa tai poikien pelaamiselle tyttöjen sarjassa.
Nimettävien erotuomareiden määrä 2 tai vaihtoehtoisesti 1.

Pelisäännöistä poikkeavat säännöt
•
•
•
•

•
•
•
•

Palautussääntö voimassa
Sisäänheitto: Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkoumuksen jälkeen. Sisäänheitto
suoritetaan erotuomarin kautta virheen ja aikalisän jälkeen
Vapaaheittoviiva: Vapaaheittoviiva teipataan kenttään 4 metrin etäisyydelle korilevystä. Etäisyys
voidaan sopia paikallisesti 2-4m etäisyydelle korilevystä***
Kolmen pisteen heitto: 3 pisteen heittoviivaksi teipataan. ns. ”Espanjalainen laatikko”. (Neliö, jonka
sivut ovat 5,8m. Yksi sivuista päätyraja.) Jos espanjalaista laatikkoa ei pystytä määrittelemään (joko
teippaamalla tai lattian muita viivoja hyödyntäen), peli pelataan säännöistä poiketen ilman 3
pisteen heittoa.
Kaikki sekuntisäännöt voimassa
Tauot: Ei puoliaikaa, kaikki erätauot 2 min. Lyhyemmästä erätauosta voidaan sopia paikallisesti***
Pelaajavartiointi: Pelaajavartiointi on pakollinen koko ottelun ajan.
Pelipallon koko: Pelipallo nro 5

Suositukset
•
•

Erotuomarin osalta suosituksena on, että yksin toimiva on kokenut ja aloittelevat voivat toimia
avustavana erotuomarina
Pelitapahtumaan varattava saliaika: Pelitapahtumaan varattava saliaika on yksi tunti 15 minuuttia
tai puolitoista tuntia

•

•
•

Suositeltu kentän koko: jos 4vs4 tai 5vs5 (pituus 22-28m, leveys 14-15m)
Suositus minimipeliajasta: Suosituksena on, että pelaaja on kentällä vähintään noin puolet
peliajasta.
Suositusottelumäärä: Pelaajalle pyritään järjestämään keskimäärin 3-4 harjoitusta yhtä
ottelua/pelipäivää kohti. Pelaajalle pyritään järjestämään 30-50 ottelua kauden aikana ja
keskimäärin 1-2 vapaata viikonloppua kuukaudessa.

***Paikallinen sopiminen (koskee kaikkia ***-merkittyjä kohtia)
Joukkueet voivat valmentajien johdolla sopia puhelimitse tai sähköpostitse 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 ensisijaiset säännöt voimassa.

Pakollinen pelaajavartiointi
Koko ottelun ajan on puolustettava pelaajavartiointia. Molempien joukkueiden pelaajavartiointipakko
loppuu kuitenkin silloin, kun toisella joukkueista ei ole pelin aloittamiseen vaadittua pelaajamäärää (3, 4 tai
5).
Pelaajavartiointi on puolustusmuoto, jossa jokaisella puolustavalla pelaajalla on henkilökohtainen
puolustusvastuu yhdestä hyökkäävästä pelaajasta. Auttaminen, palloon sijoittuminen, vaihtaminen ja
hetkellinen tuplaaminen on sallittua. Suosituksena on, että pelaajat opetetaan itse etsimään oma
puolustettavansa ja otteluun varattua saliaikaa ei toistuvasti käytetä pelin pysäyttämiseen puolustettavien
jakamiseksi valmentajan johdolla.

Puolustussäännön valvominen
Pelinohjaajan/erotuomarin on valvottava puolustusmuodon käyttöä sekä puolustukseen paluumääräysten
noudattamista. Määräysten tahallisesta rikkomisesta rangaistaan seuraavasti:
1. Pelinohjaaja/erotuomari opastaa sääntöä rikkonutta pelaajaa.
2. Rikkomuksen jatkuessa muistuttaa säännöstä puhumalla pelin päälle.
3. Rikkomuksen jatkuessa sääntö käydään joukkueiden kanssa läpi.
4. Rikkomuksen jatkuessa annetaan tekninen virhe valmentajalle.
5. Rikkomuksen edelleen jatkuessa annetaan toinen tekninen virhe valmentajalle.
6. Rikkomuksen vieläkin jatkuessa päätuomari ehdottaa kilpailun järjestäjälle sääntöä rikkoneen joukkueen
tuomitsemista hävinneeksi ko. ottelun. Ehdotuksensa erotuomari tekee pöytäkirjan taakse perusteltuna.
Ottelu pelataan kaikissa tapauksissa loppuun.

Virheen tunnustaminen
Henkilökohtaisen virheen saatuaan pelaajan on nostettava käsi ylös virheen merkiksi.

Epäurheilijamainen käyttäytyminen
Erityisesti nuorten otteluissa erotuomareiden on ottelun alusta lähtien puututtava kiroiluun,
sopimattomaan puhetapaan ja epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen virallisten pelisääntöjen mukaisesti.

Ottelupöytäkirjat
Otteluissa on käytettävä virallisia ottelupöytäkirjoja.

Ottelun päätyttyä
Erotuomari valvoo, että joukkueet kättelevät toisiaan. Tämä tapahtuu siten, että joukkueiden pelaajat
jonossa ohittavat vastustajansa ja kukin pelaaja vuorollaan kättelee vastustajan. Joukkueen kapteeni ja
valmentaja kättelevät vastustajan kapteenin, valmentajan ja erotuomarit.

