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MÄÄRITELMÄT
Alueiden kilpailutoiminta
Kilpailusääntöjen mukaiset alueiden järjestämät muut aikuisten ja nuorten
kilpailut.
Sarjamääräykset

Alueellisen kilpailutoiminnan ryhmän vahvistamat ja aluehallituksen
täydentämät alueellista kilpailutoimintaa koskevat määräykset, joiden
mukaisesti alueiden aikuisten ja nuorten sarjat pelataan.

Kilpailuyksikkö

Koripalloliiton kilpailutoiminnasta vastaava organisaatio.

Kilpailujaos

Liiton virkailijoista koostuva ryhmä, johon kuuluvat kilpailutoiminnan johtaja ja
kilpailupäällikkö.

Alueellisen kilpailutoiminnan ryhmä (kilpailutiimi)
Liittohallituksen nimeämä ryhmä, joka hallinnoi ja koordinoi alueiden
järjestämää kilpailutoimintaa.
Aluehallitus

Aluekokouksen valitsema alueen kilpailutoiminnasta vastaava elin.

Kilpailutoiminnan johtaja
Liiton kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton virkailija.
Kilpailupäällikkö

Alueiden kilpailutoimintaa koordinoiva liiton virkailija.

Kenttäpäällikkö

Kunkin alueen kilpailutoiminnasta vastaava liiton virkailija.

Alueen kilpailuryhmät
Alueen aikuisten ja nuorten kilpailutoimintoja hoitavat sarjavastaavista
koostuvat ryhmät.
Sarjavastaava

Alueellisen kilpailutoiminnan ryhmän tai aluehallituksen nimeämä henkilö, joka
vastaa yksittäisen sarjan organisoinnista ja yhteyksistä joukkueisiin.

Erotuomarinimeäjä
Liiton erotuomariyksikön tai aluehallituksen nimeämä henkilö, joka vastaa
erotuomarien nimeämisestä alueen otteluihin alueen muiden nimeäjien kesken
sovitun työnjaon mukaisesti.
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Tämän ohjeiston tarkoitus on selventää alueellisen kilpailutoiminnan ryhmän roolia alueiden
kilpailutoiminnan hallinnoinnissa ja koordinoinnissa sekä Koripalloliiton organisaatiossa.
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Alueiden kilpailutoimintaa koordinoi liittohallituksen nimeämä alueellisen kilpailutoiminnan
ryhmä, johon kuuluvat kaikki alueiden kilpailutoiminnasta vastaavat liiton virkailijat
(kenttäpäälliköt) sekä ryhmän vastuuvirkailijana toimiva kilpailupäällikkö.
Alueellisen kilpailutoiminnan ryhmä kokoontuu kilpailupäällikön kutsumana ja sen tehtävänä on
hoitaa alueiden kilpailutoimintaan liittyviä asioita liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
sekä toimia alueiden yhdyssiteenä kansallisessa kilpailutoiminnassa.
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Alueiden kilpailutoiminnan taloudet ovat osa liiton kokonaistaloutta ja ne suunnitellaan ja niitä
seurataan kalenterivuosittain.
Kilpailujaoksen tehtävänä on mm:
-

koordinoida liiton kilpailutoiminnan kausiaikataulun laatiminen

-

tehdä nopeita ratkaisuja vaativat päätökset ja ratkaista sellaiset erimielisyydet, joita ei tule
saattaa kurinpitokäsittelyyn tai liittohallituksen päätettäväksi.

-

käsitellä kilpailutoiminnassa tapahtuneet rikkeet ja päättää niistä seuraavista sanktioista
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Alueellisen kilpailutoiminnan ryhmän tehtävänä on mm:
-

päättää alueiden yhteisistä sarjamääräyksistä

-

antaa alueille suositukset niiden järjestämien sarjojen kalenterista

-

päättää tarvittaessa eri alueiden yhteisistä sarjoista tai joukkueen osallistumisesta toisen
alueen sarjaan

-

ratkaista alueiden väliset kilpailutoimintaa koskevat erimielisyydet

-

pitää yhteyttä aluehallituksiin ja alueiden kilpailuryhmiin

Alueen kilpailuryhmän, sarjavastaavan ja erotuomarinimeäjän tehtävät

6.1

Alueen kilpailuryhmän (aikuiset ja nuoret) tehtäviä ovat mm.
 määrittää alueen järjestämien sarjojen pelaamistavat ja toimittaa ne tiedoksi
aluehallitukselle
 määrittää sarjoihin nousevien ja niistä putoavien joukkueiden määrän ja toimittaa ne
tiedoksi aluehallitukselle
 määrittää alueen järjestämien sarjojen aikataulut
 päättää pelikauden aikana tapahtuneista rikkeistä määrättävät sanktiot
 vahvistaa pelikauden päätyttyä sarjojen sarjataulukot
 vahvistaa pelikauden päätyttyä sarjoihin nousseet ja niistä pudonneet joukkueet
 tarkemmat ohjeet alueen kilpailuryhmän tehtävistä antaa liiton alueellisen
kilpailutoiminnan ryhmä tai aluehallitus

6.2

Sarjavastaavan tehtäviä ovat mm.
 tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset
 tekee omien sarjojensa otteluohjelmat alueen kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden
mukaisesti
 valvoo sarjan ja otteluiden toteutumista sarjamääräysten mukaisesti sekä vahvistaa
ottelusiirrot
 vastaa sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhdessä alueen
kenttäpäällikön kanssa
 toimii yhteyshenkilönä alueen ja omien sarjojensa seurojen välillä
 tarkemmat ohjeet sarjavastaavien tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan
ryhmä tai aluehallitus

6.3

Erotuomarinimeäjän tehtäviä ovat mm.
 vastaa oman osa-alueensa erikseen määriteltyjen sarjatasojen erotuomarien
nimeämisestä alueen sarjojen otteluihin
 hoitaa nimettyjen erotuomaritehtävien vaihdot erikseen sovituissa sarjoissa
 valvoo oman osa-alueensa erotuomarien tuomitsemistehtävien hoitamista
 opastaa oman osa-alueensa erotuomareita mahdollisissa ongelmatilanteissa esim.
baskethotellin käytössä
 toimii yhteyshenkilönä alueen ja nimeämiensä sarjojen erotuomarien välillä
 tarkemmat ohjeet erotuomarinimeäjien tehtävistä antaa liiton erotuomariyksikkö tai
aluehallitus
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Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille alueille.

