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MÄÄRITELMÄT
Kilpailuyksikkö

Koripalloliiton kilpailutoiminnasta vastaava organisaatio

Kilpailujaos

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

Kilpailutoiminnan johtaja

Liiton kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton
virkailija, miesten Korisliigan sekä miesten I-divisioonien (A ja B)
vastuuvirkailija.

Kilpailupäällikkö

Naisten Korisliigasta ja naisten I-divisioonasta ja nuorten
valtakunnallisista sarjoista vastaava sekä alueiden
kilpailutoimintaa koordinoiva liiton virkailija.

Kenttäpäällikkö

Kunkin alueen kilpailutoiminnasta vastaava liiton virkailija.

Senioriryhmän vastuuvirkailija

Seniorisarjoista vastaava liiton virkailija.

Sarjamääräykset

Aikuisten tai nuorten pääsarjaryhmän, alueellisen
kilpailutoiminnan ryhmän tai senioriryhmän laatimat,
liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti laaditut kutakin
sarjaa koskevat määräykset, joiden mukaisesti sarjat pelataan.

Manuaalit

Aikuisten tai nuorten pääsarjaryhmän tai senioriryhmän
vahvistamat toimintaohjeistot, joilla määritellään kaikki
sarjoissa tapahtuvat toiminnot.

Sarjavastaava

Aikuisten tai nuorten pääsarjaryhmän tai senioriryhmän
nimeämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan organisoinnista
ja yhteyksistä joukkueisiin.

Tilastovastaava

Aikuisten tai nuorten pääsarjaryhmän tai senioriryhmän
nimeämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan tilastojen
valvonnasta ja yhteyksistä joukkueisiin.
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Tämän ohjeen tarkoitus on selventää kilpailutoiminnan järjestelyjen rakennetta Koripalloliiton
organisaatiossa.
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Liiton kilpailutoimintaan liittyviä asioita hoitavat liittohallituksen nimeämät alla luetellut ryhmät.
-

aikuisten pääsarjaryhmä

-

nuorten pääsarjaryhmä

-

alueellisen kilpailutoiminnan ryhmä (kilpailutiimi)

-

senioriryhmä
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Kilpailuyksikön toimintaan kuuluvat myös vammaisurheilu, sääntö- ja kurinpitoyksikkö sekä
erotuomariyksikkö, mutta ne ovat hallinnollisesti suoraan liittohallituksen alaisia.
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Kilpailuyksikön ja sen ryhmien erityisenä tehtävänä on:
-

vastata liiton kilpailutoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

-

koordinoida liiton kilpailutoiminnan kausiaikataulun laatiminen (kilpailujaos)

-

ratkaista alueiden väliset kilpailutoimintaa koskevat erimielisyydet

-

valmistella kilpailusääntöihin tehtävät muutosesitykset

-

päättää hallinnoimiensa sarjojen pelaamistavasta

Ohjeet kilpailuyksikön toiminnasta
-

vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen sarjamääräykset liittohallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti

-

vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen manuaalit

-

vahvistaa hallinnoimiensa sarjojen otteluohjelmat

-

tehdä liittohallitukselle esityksiä vastuualueeseensa liittyvistä muista asioista

-

pitää yhteyttä hallinnoimiensa sarjojen seuroihin ja järjestää tarvittaessa niiden
seurakokoukset
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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
Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus.

