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Liittohallituksen vahvistama 5.10.2021

OHJEET KILPAILUJAOKSEN TOIMINNASTA

1. MÄÄRITELMÄT
Kilpailujaos

Liiton virkailijoista koostuva ryhmä, johon kuuluvat kilpailujohtaja, kilpailupäällikkö ja
erotuomaripäällikkö

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.

Kilpailujohtaja

Aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoiminnasta kokonaisvaltaisesti vastaava liiton
virkailija. Korisliigan ja naisten Korisliigan sekä miesten ja naisten I-divisioonien vastuuvirkailija.

Kilpailupäällikkö

Huippu- ja kilpakoripallosarjojen kilpailutoimintaa avustava liiton virkailija.

Erotuomaripäällikkö

Erotuomaritoiminnoista vastaava liiton virkailija.

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO
Tässä ohjeessa määrätään kilpailujaoksen tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta Koripalloliiton organisaatiossa.
1.

Kilpailujaokseen kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain ajalle 1.7-30.6 nimeämänä liiton kilpailujohtaja, joka toimii jaoksen
puheenjohtajana sekä kilpailupäällikkö että erotuomaripäällikkö.

2.

Kilpailujaos kokoontuu puheenjohtajansa kutsumana. Jaoksen kokous on päätösvaltainen, kun sen molemmat jäsenet ovat paikalla. Kokouksen pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava jaoksen jäsenille ja liiton hallintopäällikölle viikon kuluessa kokouksesta.

3.

Kilpailujaoksen kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota jaoksen puheenjohtaja on kannattanut.

4.

Kilpailujaoksen päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan mukaisesti liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Valitus on
tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitettävä tosite liittokokouksen vuosittain vahvistaman valitusmaksun maksamisesta.

5.

Kilpailujaoksen tehtävänä on mm:
A.

Koordinoida liiton kilpailutoiminnan vuosikelloa ja kilpailukalenteria.

B.

Vahvistaa kilpailukauden aikaiset ottelusiirrot aikuisten huippu- ja kilpakoripallosarjoissa ja tarvittaessa myös nuorten valtakunnallisissa sarjoissa.

C.

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

D.

Tehdä nopeita kilpailutoimintaan liittyviä päätöksiä silloin, kun niitä ei voida siirtää muiden ryhmien käsiteltäväksi.

E.

Määritellä ne pelaajat, joiden katsotaan täyttävän kilpailusääntöjen 30 §:n 3. kappaleen tarkoittaman home grown määritelmän.

6.

Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille valtakunnallisissa sarjoissa pelaaville seuroille sekä
lisäksi julkaistava liiton verkkosivuilla kaikkien liiton jäsenseurojen tiedoksi.

