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MÄÄRITELMÄT 

Kilpailuyksikkö Koripalloliiton kilpailutoiminnasta vastaava organisaatio. 

Nuorten pääsarjaryhmä 
Liittohallituksen nimeämä ryhmä, joka hallinnoi nuorten valtakunnallisten 
sarjojen toimintaa. 

Nuorten mestaruuskilpailut 
Nuorten Suomen mestaruussarjat, valtakunnalliset I-divisioonat ja SM-
karsintasarjat eri ikäluokissa. 

Sarjamääräykset Nuorten pääsarjaryhmän vahvistamat nuorten valtakunnallisia sarjoja koskevat 
liittohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti laaditut määräykset, joiden 
mukaisesti sarjat pelataan. 

Manuaalit Nuorten pääsarjaryhmän vahvistamat toimintaohjeistot, joilla määritellään 
kaikki valtakunnallisissa nuorten sarjoissa tapahtuvat toiminnot. 

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

Kilpailutoiminnan johtaja 
Liiton kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton virkailija. 

Kilpailupäällikkö Nuorten valtakunnallisten sarjojen vastuuvirkailija. 

Sarjavastaava Nuorten pääsarjaryhmän nimeämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan 
organisoinnista ja yhteyksistä joukkueisiin. 

Tilastovastaava Nuorten pääsarjaryhmän nimeämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan 
tilastojen valvonnasta ja yhteyksistä joukkueisiin. 

 

1 Tämän ohjeiston tarkoitus on selventää nuorten pääsarjaryhmän hallinnoimien sarjojen toimintaa 
Koripalloliiton organisaatiossa. 

2  Liiton valtakunnallisten nuorten sarjojen asioita hoitaa liittohallituksen nimeämä nuorten 
pääsarjaryhmä, johon kuuluvat liittohallituksen nimeämät nuorten pääsarjaryhmän puheenjohtaja 
ja 3-6 muuta henkilöä sekä ryhmän vastuuvirkailijana toimiva kilpailupäällikkö. 

Nuorten pääsarjaryhmä kokoontuu puheenjohtajansa tai kilpailupäällikön kutsumana ja sen 
tehtävänä on hoitaa liiton valtakunnallisten nuorten sarjojen asioita liittohallituksen antamien 
ohjeiden mukaisesti sekä toimia valtakunnallisissa nuorten sarjoissa pelaavien seurojen 
yhdyssiteenä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. 

3  Liiton valtakunnallisten nuorten sarjojen taloudet ovat osa liiton kokonaistaloutta ja ne 
suunnitellaan ja niitä seurataan kalenterivuosittain.  

4 Nuorten pääsarjaryhmän tehtävänä on mm: 

- päättää hallinnoimiensa sarjojen pelaamistavasta 

- 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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5 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 

6 Sarjavastaavien tehtävänä on mm: 

- tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset 

- vastaa sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhteistyössä kilpailupäällikön 
kanssa 

- valvoo sarjan toteutumista sarjamääräysten mukaisesti ja vahvistaa ottelusiirrot 

7 Tilastovastaavien tehtävänä on mm: 

- tarkistaa joukkueiden kokoonpanot 

- vastaa sarjan yleisestä viestinnästä tilastoinnin osalta joukkueiden yhdyshenkilöille 
yhteistyössä kilpailupäällikön kanssa 

- valvoo tilastojen sisältöä ja päivittämistä sarjanhallintajärjestelmään 

8 Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille valtakunnallisiin 
nuorten sarjoihin osallistuville seuroille. 

 


