
NUORTEN PELISÄÄNNÖT – 13- ja 14-VUOTIAAT 

13- JA 14-VUOTIAIDEN NUORTEN PELISÄÄNNÖT 

 

13- ja 14-vuotiaiden nuorten koripalloa pelataan pääsääntöisesti koripallon 

virallisten pelisääntöjen mukaan, mutta tätä ikäluokkaa varten on tehty muutamia 

poikkeuksia. Tässä oleellisimmat poikkeukset: 

 

Peliaika: 4 x 10 minuuttia (4 jaksoa), jatkoaika 5 minuuttia 

Tauot: puoliaikatauko 8 minuuttia, jaksojen väliset tauot 2 minuuttia 

Joukkue: pöytäkirjaan saa merkitä 5-12 pelaajaa 

Pallo: pelipallo nro 6, tytöt ja pojat 

 

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. 

  



12-VUOTIAIDEN (MINIEN) JA 10-VUOTIAIDEN (MIKROJEN) PELISÄÄNNÖT 

 

12- ja 10-vuotiaden nuorten sarjoja pelataan pääsääntöisesti koripallon virallisten 

pelisääntöjen mukaan, mutta näitä ikäluokkia varten on tehty muutamia 

poikkeuksia. Tässä oleellisimmat poikkeukset: 

• korirenkaat 260 cm korkeudella lattiasta  

• normaalin pelikentän lisäksi sallitaan seuraavat kenttämitat:  

26 m x 15 m 

• vapaaheittoviiva on 4,00 metrin etäisyydellä korilevystä  

• korilevy on mitoiltaan 1,20 (leveys) x 0,90 (korkeus) metriä  

• peliaika 4 x 8 minuuttia  

• kolmen pisteen heittoa ei ole  

• pelaajavartiointi on pakollinen koko ottelun ajan. 

 

Peliaika:  4 x 8 minuuttia (4 jaksoa), jatkoaika 3 minuuttia 

Tauot:   puoliaikatauko 8 minuuttia, jaksojen väliset tauot 2 minuuttia 

Joukkue: pöytäkirjaan saa merkitä 5-15 pelaajaa 

Pallo:  pelipallo nro 5, tytöt ja pojat 

 

Pakollinen pelaajavartiointi 

Koko ottelun ajan on puolustettava pelaajavartiointia. Molempien joukkueiden 

pelaajavartiointipakko loppuu kuitenkin silloin, kun toisella joukkueista ei ole viittä 

pelaajaa kentällä. 

 

Pelaajavartiointi on puolustusmuoto, jossa jokaisella puolustavalla pelaajalla on 

henkilökohtainen puolustusvastuu yhdestä hyökkäävästä pelaajasta. Puolustava 

pelaaja saa auttaa joukkuekaveriaan jättämällä huomioimatta oman 

puolustettavansa, mutta hänen täytyy välittömästi auttamisen jälkeen palata 

puolustamaan omaa vartioitavaansa tai vaihtaa puolustettavaa joukkuekaverinsa 

kanssa (auta ja palaa). Edellä olevat säännöt eivät koske ylivoima eli nopean 

hyökkäyksen puolustamista. Kaksi puolustajaa puolustamassa hyökkääjää 

pitemmän kuin auttamishetken ajan eli ns. träppääminen on kielletty. 

 

Puolustussäännön valvominen 

Erotuomarien on valvottava puolustusmuodon käyttöä sekä puolustukseen 

paluumääräysten noudattamista. Määräysten tahallisesta rikkomisesta rangaistaan 

seuraavasti: 

1. Erotuomari huomauttaa ja nimeää sääntöä rikkoneen pelaajan.  

2. Rikkomuksen jatkuessa annetaan tekninen virhe valmentajalle.  

3. Rikkomuksen edelleen jatkuessa annetaan toinen tekninen virhe 

valmentajalle.  

4. 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. 

 


