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OHJEET SARJALISENSSIYKSIKÖN TOIMINNASTA
1.

MÄÄRITELMÄT

Sarjalisenssiyksikkö

Liittohallituksen vuosittain ajalle 1.1.-31.12. asettama yksikkö, joka käsittelee aikuisten huippu- ja
kilpakoripalosarjoissa seurojen toimittamat sarjalisenssihakemukset ja päättää seuran oikeudesta pelata näissä sarjoissa.

Kilpailujohtaja

Huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton virkailija,
jo-ka toimii sarjalisenssiyksikön esittelijänä.

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 ja sen karsinnat.

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 divarissa pelaavan
joukkueen toiminnasta.

Sopimusyhteisö

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

Sarjalisenssisopimus

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

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

Sarjalisenssiyksikköön kuuluvat liittohallituksen vuosittain ajalle 1.1.-31.12. nimeämä puheenjohtaja sekä 2-4 muuta jäsentä.
Yksikkö nimeää tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yksikkö on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

II.

Kilpailujohtaja toimii sarjalisenssiyksikön esittelijänä ja vastaanottaa seurojen allekirjoittamat sarjalisenssisopimukset ja niiden
liitteet sekä valmistelee ne sarjalisenssiyksikön käsiteltäväksi. Esittelijällä ei ole äänioikeutta.

III.

Sarjalisenssiyksikön tehtävänä on:
A.

Käsitellä seurojen toimittamat sarjalisenssisopimukset liitteineen sekä niiden sopimusyhteisöjen toimittamat selvitykset taloudestaan ja muusta toiminnastaan sarjalisenssisopimuksen edellyttämällä tavalla.

B.

Pyytää tarvittaessa täydennyksiä ja lisäselvityksiä seuran toimittamaan aineistoon.

C.

Avustaa ja opastaa seuroja lisenssiaineiston kokoamisessa ja myöntämiskriteerien sisältämien vaatimusten voimaan saattamisessa.

D.

Käsitellä seurojen toimittamat villikorttihakemukset, suorittaa annettujen selvitysten perusteella pistejärjestelmän mukaisen pistelaskun ja määrittää siten hakijoiden keskinäisen rankingin.

E.

Esitellä liittohallitukselle pistejärjestelmän perusteella villikortin rankingjärjestyksen sekä myönnettävät villikortin sarjapaikat. Liittohallitus päättää villikortilla myönnettävät sarjapaikat sarjalisenssiyksikön esityksestä.

F.

Tehdä esitys liittohallitukselle kansainväliseen seurakilpailuun osallistuville seuroille maksettavan seuratuen suuruudesta
kalenterivuoden aikana kerättyjen rikemaksujen puitteissa. Tuen suuruus riippuu seuran edellisen pelikauden rankingsijoituksesta.

G.

Päättää seuran oikeudesta pelata aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa ja myöntää osallistumisoikeudet seuroille näihin sarjoihin. Sarjalisenssin hylkäämisen vahvistaa liittohallitus.

H.

Päättää seuroille niiden puutteellisesti toimitettujen sarjalisenssisopimusten ja niiden liitteiden tai muiden hakemuksiin liittyvien asioiden takia mahdollisesti määrättävistä sanktioista sarjalisenssisopimuksen ja sarjamääräysten mukaisesti.
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Valvoa seuroille asetettujen lisenssikriteerien täyttymistä ja annettujen määräysten noudattamista pelikauden aikana sekä
määrätä rikemaksut sarjalisenssisopimuksen vastaisesta toiminnasta.

J.

Valvoa ammattiurheilijoiden vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä ja määrätä rikemaksut tämän velvollisuuden laiminlyönnistä.

IV.

K.

Esitellä päätökset liittohallitukselle tiedoksi ja tiedotettavaksi.

L.

Valmistella sarjalisenssisopimus ja sen liitteet liittohallituksen päätettäväksi.

M.

Valmistella seurojen ja niiden sopimusyhteisöjen väliset sopimukset liittohallituksen päätettäväksi.

N.

Valmistella seurojen ja niiden junioriyhteistyöseurojen sopimukset liittohallituksen päätettäväksi.

Kilpailujohtaja ja sarjalisenssiyksikön jäsenet sitoutuvat lisenssihakemuksia käsitellessään toimimaan puolueettomuutta ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

V.

Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille miesten ja naisten Korisliigassa sekä miesten ja
naisten divarissa pelaaville seuroille.

