Senioreiden sarjamääräykset 2021-2022
1.

Senioreiden SM-kilpailut

1.1

Yleistä
Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä ja voimassa olevia koripallon
virallisia pelisääntöjä näiden sarjamääräysten poikkeuksella (kohta 12).
Kilpailun järjestäjänä toimii Suomen Koripalloliiton Senioriryhmä.

1.2

Edustusoikeus
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Senioreiden edustuskelpoisuus on määritelty kilpailusääntöjen kuudennessa luvussa (luku 6) pykälässä 39.
Pelaajalla on oikeus kilpailuvuoden aikana edustaa eri seniori-ikäluokissa eri seuroja, mutta vain
yhtä seuraa kussakin ikäluokassa. Pelaajalla tulee edustaessaan tämän säännön mukaisesti eri
seuroja olla voimassa oleva kilpa-, harraste- tai seniorilisenssin lisäksi rinnakkaisedustusoikeus
muissa seuroissa.
Joukkuetta rangaistaan edustuskelvottoman joukkueen jäsenen osallistumisesta otteluun kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 momentin 1, 2, 8, 9, 10, 12 ja/tai 13 kohdassa tarkoitetulla seuraamuksella. Jos
rikkomus on ollut tahallinen tai sillä on tavoiteltu kilpailullista etua, on joukkue julistettava hävinneeksi ottelussa tuloksella 0-40.
2.

Sarjojen pelitavat

2.1

Sarjajärjestelmä

Seniorisarjojen otteluiden päivämäärät selviävät vasta sarjojen ilmoittautumisten jälkeen.
Seniorisarjojen SM-arvon edellytyksenä on, että sarjaan osallistuu vähintään kolme (3) joukkuetta.
Muussa tapauksessa sarja pelataan ilman SM-arvoa.
2.2

Miesten kilpailut

Kilpailun järjestäjä päättää sarjajärjestelmästä ilmoittautumisajan päätyttyä.
35 v. ja 40 v. sarjoissa pelataan runkosarjan kahden parhaan joukkueen kesken finaali sarjan mestaruudesta. Finaalin järjestäjänä toimii runkosarjan voittanut joukkue.
2.3

Naisten kilpailut

Kilpailun järjestäjä päättää sarjajärjestelmästä ilmoittautumisajan päätyttyä.
30 v. sarjassa pelataan runkosarjan kahden parhaan joukkueen kesken finaali sarjan mestaruudesta. Finaalin järjestäjänä toimii runkosarjan voittanut joukkue.
3.

Sarjavastaavien yhteystiedot

Miehet:
Pekka Jääskeläinen
Kantelettarentie 9 B 26
00420 Helsinki
mp. 040-718 3744
pekeice@gmail.com

Naiset:
Mari Heusala
Madetie 16 A
02170 Espoo
mp. 040-593 5951
mari.heusala@gmail.com

4.

Otteluista ilmoittaminen

Otteluista ilmoittaminen tapahtuu FIBA Organizer -sarjanhallintajärjestelmän kautta. Sarjan julkaisemisen jälkeen joukkueiden on merkittävä kotiottelunsa tiedot järjestelmään kilpailun järjestäjän
ilmoittamassa ajassa.
Tiedot on ilmoitettava sähköpostilla myös vastustajalle ja sarjavastaavalle.
5.

Otteluiden järjestäminen

Sarjaohjelmassa ensiksi mainittu seura on ottelun järjestäjä. Ottelut on pelattava sarjaohjelman
määräämänä ajankohtana.
Ottelut voidaan 35 - 60 v. sarjoissa aloittaa arkisin klo 17.00-21.00 ja viikonloppuisin 9.00-21.00,
Vastustajan suostumuksella voidaan näistä ajoista poiketa.
Mikäli vierasjoukkueella on matkaa ottelupaikalle enemmän kuin 100 km, on otteluiden aikaisin
aloittamisaika arkisin klo 18.00 ja viikonloppuisin klo 10.00.
Järjestävä seura vastaa ottelupaikan kustannuksista. Vieraileva joukkue vastaa omista matkakuluistaan.
6.

Ottelusiirrot

Sarjaohjelman mukaisen pelipäivän voi muuttaa pelaavien joukkueiden yhteisellä sopimuksella,
mikäli otteluun on vähintään kaksi (2) viikkoa ennen määrättyä ottelua tai välittömästi tiedon esteestä saatuaan haettava siirtoa kilpailun järjestäjältä. Joukkue voi pyytää yhden (1) ottelun siirtämistä ja vastustajan on hyväksyttävä siirtopyyntö. Siirretyn ottelun jälkeen joukkueen on hyväksyttävä heille seuraavaksi tarjottu uusi aika.
Ottelusiirtomaksu määrätään aina, kun otteluun on jo nimetty erotuomarit ellei peruutuminen johdu salivuoron peruuntumisesta.
Kaikista ottelusiirroista on aina ilmoitettava sarjavastaavalle sähköpostilla. Uutta ottelua ei voi siirtää ajankohtaan, johon on aikaa vähemmän kuin seitsemän (7) vuorokautta.
7.

Ottelupöytäkirja

Ottelupöytäkirja pitää täyttää toimitsijaohjeen mukaisesti ja siihen tulee merkitä seuraavat asiat:
pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden nimet ja lisenssinumerot, joukkueiden nimet, ottelun
sarja, peliaika ja -paikka sekä lopputulos ja voittanut joukkue.
Ottelupöytäkirja postitetaan tai lähetetään sähköpostin liitteenä pdf-muodossa sarjavastaavalle
ottelua seuraavana arkipäivänä.
Kaudesta 2022-2023 alkaen ottelupöytäkirjana käytetään digitaalista pöytäkirjasovellus eSCO:a,
jota voi käyttää jo kaudella 2021-2022.
Digitaalista pöytäkirjasovellus eSCO:a käytettäessä pöytäkirjaa täytetään pelisääntöjen sekä eSCO:n käyttöohjeen mukaisesti.
Digitaaliset ottelupöytäkirjat tallentuvat eSCO-pöytäkirjasovellukseen, eikä niitä tarvitse erikseen
lähettää sarjavastaavalle. Ottelun tulos tulee kuitenkin lisätä FIBA Organizer -sarjanhallintaan.
Laiminlyönnistä kilpailun järjestäjä voi määrätä joukkueelle rikemaksun 100 €.
8.

Erotuomarit

Erotuomarit nimetään kaikkiin otteluihin FIBA Organizer -sarjanhallintajärjestelmän nimeämistyökalun kautta.
Erotuomareille korvataan ns. ostetusta ottelusta matkakuluina enintään 50 km:n edestakainen
matka.
9.

Tulospalvelu

Ottelun lopputulos on tallennettava välittömästi ottelun päätyttyä FIBA Organizer –sarjanhallintajärjestelmään. Laiminlyönnistä kilpailun järjestäjä voi määrätä joukkueelle rikemaksun 100 €.
10.

Lisenssit

Pelaajalla tulee olla voimassa oleva kilpa-, harraste- tai seniorilisenssi tai rinnakkaisedustusoikeus,
jotta hän on edustuskelpoinen. Valmentajalla tulee olla kilpa-, harraste-, seniori- tai tekninen lisenssi.
Rinnakkaisedustusoikeuden viimeinen lunastamispäivä (kilpailusäännöt § 5) ei koske seniorisarjoja,
rinnakkaisedustusoikeus pitää olla lunastettu ennen ensimmäistä peliä, jossa pelaaja on pelannut

ja hänet on merkitty pöytäkirjaan. Rinnakkaisedustusoikeuden voi lunastaa vain kilpa- ja harrastetai seniorilisenssiin. Rinnakkaisedustusoikeutta ei voi lunastaa kuntosarjan lisenssiin eikä kuntosarjan lisenssillä voi pelata seniorisarjoja.
Pelaajan tulee rinnakkaisedustusoikeudella pelatessaan olla edustuskelpoinen myös peruslisenssillä. Pelaaja voi pelata rinnakkaisedustusoikeudella kilpailuvuonna ainoastaan yhdessä seurassa.
Erotuomarin tehtävänä on tarkastaa, että kaikilla peliin osallistuvilla on maksettu koripallolisenssi.
Lisenssinumeron puuttumisesta pöytäkirjasta kilpailun järjestäjä voi määrätä joukkueelle rikemaksun 100€.
11.

Peliasut

Joukkueen pelipaitojen pitää olla yhtenäiset eli paitojen pitää olla perussävyltään samanlaiset.
Joukkueet saavat käyttää pelinumeroita 0-99. Pelipaidoissa pitää olla selkeät pelinumerot selkä- ja
rintapuolella.
Otteluissa saa pitää ns. aluspaitaa. Aluspaidan tulee olla perussävyltään samanvärinen pelipaidan
kanssa.
12.

Hyökkäysaika

Poikkeuksena pelisääntöihin 55-vuotiaiden ja vanhempien SM-sarjoissa käytetään 30 sekunnin
hyökkäysaikaa sekä 10 sekunnin sääntöä, jona joukkueen on saatava pallo yli puolen kentän. Pelaavat joukkueet varmistavat poikkeuksen ottelun erotuomareille.
13.

Pelaajan tai joukkueen muun jäsenen erottaminen pelistä

Pelistä erotetusta joukkueen jäsenestä on erotuomarin toimitettava viipymättä lausuntonsa sääntöja kurinpitoyksikölle.
Erotuomarin on ilmoitettava pelistä erotetulle tai joukkueen viralliselle edustajalle erotetun henkilön oikeudesta antaa tapauksesta oma vastineensa sääntö- ja kurinpitoyksikölle kahden (2) vuorokauden kuluessa tapahtuneesta.
14.

Ottelun luovuttaminen

Seura, joka ilman hyväksyttävää syytä luovuttaa ottelun, tuomitaan hävinneeksi sen 0–40. Kilpailun järjestäjä voi lisäksi sulkea luovuttaneen joukkueen sarjasta ja/tai määrätä maksettavaksi rikemaksun (100 €).
Lisäksi seura, jonka joukkue ei ole saapunut sille määrättyyn otteluun tai laiminlyömällä ottelujärjestelyjä aiheuttaa taloudellista vahinkoa toiselle seuralle, alueelle tai liitolle, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
15.

Sarjasta luopuminen

Jos joukkue luopuu sarjasta ilmoittautumisajan jälkeen, kilpailun järjestäjä voi määrätä joukkueelle
luopumissakon 400 €.
16.

Rikemaksut

Jos otteluiden järjestämisessä ilmenee virheitä tai laiminlyöntejä, voi kilpailun järjestäjä antaa seuralle huomautuksen tai määrätä liittohallituksen vahvistaman rikemaksun.
Kilpailun järjestäjä voi määrätä rikemaksun mm. seuraavista asioista:
- myöhästynyt tulostiedotus (100 €)
- myöhästynyt tai puutteellinen ottelupöytäkirja (100 €)
- lisenssien puuttuminen ottelupaikalta (100 €)
- ottelusiirto (65 €)
- ottelun luovuttaminen (100 €)
- sarjasta luopuminen (400 €)

