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OHJEET AIKUISTEN PÄÄSARJARYHMÄN TOIMINNASTA
1.

MÄÄRITELMÄT

Kilpailuyksikkö

Koripalloliiton kilpailutoiminnasta vastaava organisaatio.

Aikuisten pääsarjaryhmä

Liittohallituksen vuosittain ajalle 1.7.-30.6. nimeämä ryhmä, joka hallinnoi miesten ja naisten
Korisliigan sekä miesten (A ja B) ja naisten I-divisioonien sekä miesten ja naisten I-divisioonan
karsintojen toimintoja.

Miesten Korisliiga

Koripallon miesten Suomen mestaruussarja.

Naisten Korisliiga

Koripallon naisten Suomen mestaruussarja.

Miesten I-divisioona

Koripallon miesten I-divisioona A ja B.

Naisten I-divisioona

Koripallon naisten I-divisioona.

Liigaseura

Koripalloliiton jäsenseura, jolle on myönnetty miesten tai naisten Korisliigan sarjalisenssi ja joka
sekä juridisesti että taloudellisesti on vastuussa Korisliigassa pelaavan joukkueen toiminnasta.

Divariseura

Koripalloliiton jäsenseura, jolle on myönnetty sarjalisenssi miesten I-divisioona A tai B:hen tai
naisten I-divisioonaan ja joka sekä juridisesti että taloudellisesti on vastuussa I-divisioonassa pelaavan joukkueen toiminnasta.

Sopimusyhteisö

Osakeyhtiö rekisteröity yhdistys, jolle seura on liittohallituksen vahvistamalla sopimuksella siirtänyt sarjassa pelaavan joukkueensa hallinnoinnin yhdeksi pelikaudeksi kerrallaan.

Seurakokous

Kaikkien kyseisen sarjan seurojen yhteinen kokous.

Sarjalisenssisopimus

Seuran virallisten nimenkirjoittajien ja liiton allekirjoittama sopimus, jossa sovitaan seuran ja
liiton vastuut ja velvoitteet ja jossa osapuolet sitoutuvat sopimuksessa määriteltyihin asioihin.

Sarjamääräykset

Liittohallituksen vahvistamat määräykset, joiden mukaisesti sarjat pelataan.

Manuaalit

Aikuisten pääsarjaryhmän vahvistamat toimintaohjeistot, joilla määritellään kaikki edellä mainituissa sarjoissa tapahtuvat toiminnot.

Kilpailujaos

Liiton virkailijoista koostuva ryhmä, johon kuuluvat kilpailutoimenjohtaja ja kilpailupäällikkö.

Kilpailujohtaja

Huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton virkailija.
Miesten ja naisten Korisliigan ja sekä I-divisioonien vastuuvirkailija.

Kilpailupäällikkö

Huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoimintaa avustava liiton virkailija.

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO
Tässä ohjeessa määrätään aikuisten pääsarjaryhmän tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta Koripalloliiton organisaatiossa.
I.

Miesten ja naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonan asioita hoitaa liittohallituksen nimeämä aikuisten pääsarjaryhmä, johon kuuluvat liittohallituksen nimeämät aikuisten pääsarjaryhmän puheenjohtaja sekä 3-5 liiga- ja divariseurojen edustajaa. Aikuisten pääsarjaryhmään kuuluvat myös ryhmän vastuuvirkailijana toimiva liiton kilpailujohtaja sekä kilpailupäällikkö.

II.

Aikuisten pääsarjaryhmä kokoontuu puheenjohtajansa tai kilpailujohtajan kutsumana, ja sen tehtävänä on hoitaa miesten ja
naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonan asioita liittohallituksen antamien ohjeiden seura-kokousten esittämien
toiveiden mukaisesti sekä toimia seurojen ja liiton välisenä yhdyssiteenä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailutoiminnassa.

III.

Miesten ja naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonan taloudet ovat osa liiton kokonaistaloutta ja ne suunnitellaan
ja niitä seurataan liiton tilikauden mukaisesti.

IV.

Aikuisten pääsarjaryhmän erityisenä tehtävänä on:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Vastata aikuisten kilpailutoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
Valmistelee kilpailusääntöihin tehtävät muutosesitykset omalla toimialueellaan
Valmistelee esitykset hallinnoimiensa sarjojen pelaamistavasta liittohallitukselle
Valmistelee esitykset hallinnoimiensa sarjojen sarjamääräyksistä liittohallitukselle
Vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen manuaalit
Vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen otteluohjelmat
Pitää yhteyttä hallinnoimiensa sarjojen seuroihin ja järjestää niiden seurakokoukset
Tehdä liittohallitukselle esityksiä vastuualueeseensa liittyvistä muista asioista
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Kilpailujaoksen tehtävänä on mm:
A.

Koordinoida liiton kilpailutoiminnan vuosikelloa ja kilpailukalenteria.

B.

Vahvistaa kilpailukauden aikaiset ottelusiirrot.

C.

Käsitellä kilpailutoiminnassa tapahtuneet rikkeet ja päättää niistä seuraavista sanktioista tai siirtää ne sarjalisenssiyksikön,
kurinpitopäällikön sääntö- ja kurinpitoyksikön tai liittohallituksen päätettäviksi.

D.
VI.

Tehdä nopeita kilpailutoimintaan liittyviä päätöksiä.

Varsinaisia seurakokouksia pidetään kaksi vuodessa; kevätkokous välillä 1.2.-31.3. ja kesäkokous välillä 15.6.-31.8. ja niissä käsitellään seuraavat asiat:
A.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

B.

Tarkastetaan seurojen edustajien valtakirjat.

C.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

D.

Käsitellään asiat, jotka aikuisten pääsarjaryhmä on tuonut seurakokouksen käsiteltäväksi.
1. Kevätkokouksessa seuraavan pelikauden pelaamistapa, sarjalisenssien myöntämisperusteet sekä sarjan taloudellinen
tilanne ja perusteet.
2. Kesäkokouksessa sarjamanuaalit, vahvistetut sarjamääräykset sekä pelikauden joukkuekohtaiset erotuomarimaksut.
3. Aikuisten pääsarjaryhmän esittämät muut sarjaan ja siinä pelaamiseen liittyvät asiat.

E.

Käsitellään asiat, jotka miesten Korisliigan johtoryhmä on tuonut Korisliigan seurakokouksen käsiteltäväksi.
1. Kesäkokouksessa seuraavan pelikauden johtoryhmän puheenjohtajan ja 2-3 jäsenen esittäminen liittohallitukselle päätettäväksi sarjassa seuraavalla pelikaudella pelaavien joukkueiden edustajien keskuudesta.

F.

Käsitellään asiat, jotka seurat ovat kirjallisesti jättäneet seurakokouksen käsiteltäväksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
1. Seurat voivat tuoda seurakokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi asioita toimittamalla kilpailujohtajalle vähintään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta niistä kirjallisen esityksen.
2. Sellaisia asioita, joita ei ole seurakokouksen esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi vain, mikäli sitä kirjallisesti ennen kokouksen alkua pyydetään ja vähintään 3/4 paikalla olevista seuroista sitä kannattaa.

VII.

Seurakokouksessa saavat olla edustettuina kaikki ne seurat, joilla on voimassa oleva sarjalisenssi enintään kahdella (2) edustajalla kukin. Jokaisella seuralla on kokouksessa käytössään yksi (1) ääni.

VIII.

Seurojen edustajien on oltava seurakokouksessa edustamansa seuran jäseniä ja heillä tulee olla edustamansa seuran antama
valtakirja, jossa mainitaan edustajien nimet sekä äänioikeuden käyttäjä. Kukin kokousedustaja voi edustaa vain yhtä seuraa.

IX.

Aikuisten pääsarjaryhmän jäsenillä sekä liiton puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on seurakokouksessa läsnä-olo- ja puheoikeus. Seurakokous voi antaa läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin läsnäolijoille, kuten esim. liiton virkailijoille ja liittohallituksen
jäsenille.

X.

Seurakokous tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä ohjeissa ei ole toisin määrätty. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa. Seurat sitoutuvat noudattamaan tehtyjä päätöksiä.

XI.

Seurakokouksen ajankohta ja paikka on tiedotettava kaikille seuroille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tarkennettu
kokouskutsu on toimitettava seuroille viimeistään viikkoa ennen kokousta ja siihen on liitettävä kokouksen esityslista sekä kokouksessa päätettäviin asioihin liittyvä muu aineisto.

XII.

Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille miesten ja naisten Korisliigan sekä miesten ja
naisten I-divisioonan seuroille.

