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UNIFIED-KORIPALLON SARJAMÄÄRÄÄYKSET

UNIFIED-KORIS – SARJAMÄÄRÄYKSET/SARJAMANUAALI 2019-20
SARJAT
Sarjat nimetään divisiooniksi
•
•
•
•
•

I divisioona, tason mukainen sarja
II divisioona, tason mukainen sarja
III divisioona, tason mukainen sarja, aikuiset pelaajat
IV divisioona, tason mukainen, ”kevyemmät” pelaajat
V divisioona, tason mukainen sarja

Ilmoittautuminen sarjoihin Koripalloliiton sarjanhallintajärjestelmän (FIBA Organizer) sivujen kautta
https://cm.fibaorganizer.com/fba/login
ENNEN TURNAUSTA
Tee ja ilmoita otteluohjelma
•
•
•
•
•
•

•
•

varaa tarvittavat salivuorot
turnauksen päivämäärät, otteluajat ja -paikat tulee ilmoittaa vastustajille ja sarjavastaavalle kolmen
viikon kuluessa siitä, kun turnauksien päivämäärien vahvistamisesta (elokuussa)
otteluohjelmassa huomioidaan aikaa joukkueiden ruokailulle, jos otteluiden alkamisaikojen välit
ovat enemmän kuin 3 tuntia
otteluaika 4 x 8 min, varaa jokaiselle ottelulle 1½ tunti peliaikaa
hanki ottelupöytäkirjat turnausta varten
suositus, että neljän joukkueen turnauksessa kotijoukkue pelaa aina ensimmäisen ja viimeisen
ottelun, esim.
▪ kotijoukkue – vierasjoukkue 1
▪ vierasjoukkue 2 – vierasjoukkue 3
▪ vierasjoukkue 3 – vierasjoukkue 1
▪ vierasjoukkue 2 – kotijoukkue
suositus, että kolmen joukkueen turnauksessa kauimpaa tuleva joukkue pelaa aina kaksi
peräkkäistä ottelua, jotka ovat päivän kaksi viimeistä ottelua (ellei toisin sovita)
I divisioonassa saman joukkueen peräkkäisten otteluiden alkamisajan pitää olla vähintään 3 h

Turnauksen kustannusarvio
•
•
•
•
•
•
•

turnauksen yhteisiin kuluihin kuuluu tuomarit ja mahdolliset salivuokrat
järjestäjä vastaa mahdollisista toimitsijakuluista
tee ennakkoon alustava kustannusarvio ja lähetä se osallistuville joukkueille
turnauksen päätteeksi vahvista kustannusarvio ja kerro se osallistuville joukkueille
turnauksen yhteiset kulut jaetaan osallistuvien joukkueiden kesken
jokainen joukkue vastaa omista matka-, ruokailu- ja majoituskuluista
turnauksen järjestäjä lähettää laskut osallistuville joukkueille viikon kuluessa turnauksesta
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Otteluiden järjestäminen
Pelipaikka
•
•

turnauksessa on käytettävä pelisääntöjen mukaista koripallokenttää, huomioi, että kenttä on
turvallinen pelaajille
pelipaikalla on oltava joukkueille ja yleisölle näkyvä tulostaulu, jossa on peliaika ja joukkueiden
pistemäärät

Toimitsijat
•
•

jokaisessa ottelussa tulee olla vähintään kaksi toimitsijaa; ottelupöytäkirjan pitäjä sekä yhdistetty
ajanottaja ja tulostaulun pitäjä
voit kysyä ennakkoon, jos osallistuvien joukkueiden mukana tulee myös henkilöitä, jotka voivat
toimia toimitsijoina

Ottelupöytäkirja, peliaika, aikalisät ja joukkuevirheet
•
•
•
•
•
•
•

ottelupöytäkirja täytetään Koripalloliiton ohjeiden mukaisesti
ottelupöytäkirjaan merkitään pelaajien, valmentajien ja erotuomareiden lisenssinumerot
peliaika 4 x 8 min., 1 min ja 5 min.
ottelu kestää n. 1 h 15 min, otteluiden alkamisajan väli 1,5 h
aikalisä 1/jakso (käyttämätön aikalisä ei siirry seuraavalle jaksolle)
jatkoaika 3 min.
I divisioonassa erotuomari valvoo 24 sekunnin sääntöä

Pelaaja ja peliasut
• yksittäisessä ottelussa saa pöytäkirjaan merkitä enintään 15 pelaajaa (urheilijat+partnerit)
• jokaiselle joukkueella oltava yhtenäinen (samanväriset pelipaidat) peliasu
• peliasuissa oltava pelinumerot, kaikki numerot 0-99 on sallittuja
Pelipallot
• I divisioona pelataan pallolla nro 7
• II-V divisioonat pelataan pallolla nro 6
Lisenssit
• Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi (SO-lisenssi tai mikä tahansa muu
pelaajalisenssi, partnerin lisenssi voi olla eri seurassa)
• Unified-koripallossa pelaaja voi edustaa kahta eri seuraa, sillä edellytyksellä, että hän ostaa toiseen
seuraan rinnakkaislisenssin ja pelaa siinä seurassa eri sarjaa kuin hän pelaa varsinaisessa seurassaan
o rinnakkaislisenssin käyttöä varten joukkueen tulee tehdä vapaamuotoinen anomus
luokitteluryhmälle, joka päättää rinnakkaislisenssin käyttöoikeuden
Erotuomarit
•
•

erotuomarit nimetään otteluihin
jokaisessa ottelussa tulee olla kaksi erotuomaria
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tuomarin palkkio on 30 €/ottelu + matkakulut +päivärahat + PayRef hallintomaksu
erotuomarit saavat maksunsa Koripalloliiton keskitetyn maksujärjestelmän (PayRef) kautta, josta
myös järjestävä joukkue saa turnauksen/ottelun erotuomarikulut
Koripalloliitto lähettää laskun turnauksen erotuomarikuluista seuralle (sama kuin kaikissa muissa
Koripalloliiton sarjoissa)

Partneripelaajien määrä ja peluuttaminen
•
•

joukkueessa pitää olla aina kaksi partneria kentällä pelin aikana
poikkeustilanteessa, jos joukkueella on vähemmän partnereita, voi asiasta sopia vastustajan kanssa
etukäteen

Muut turnausasiat
•

neuvottele yhteisruokailusta jonkun paikallisen ravintolan tms. kanssa ja ilmoittaa
ruokailumahdollisuuden ja hinnan osallistuville joukkueille

Tulospalvelu
•
•

päivitä ottelutulos FIBA Organizeriin omilla tunnuksillasi
ottelupöytäkirjat postitetaan turnauksen jälkeen sarjavastaavalle
o Koripalloliitto, Ulla Karlsson, Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo

Ottelun luovutus
•
•
•
•
•

jos joukkue luovuttaa ottelun vasta turnauksen alkaessa, merkitään ottelu luovutukseksi 0-40.
jos ottelun luovuttamisesta (peruuttaa ottelun) ilmoittaa vähintään 1 vrk ennen turnauksen alkua,
voidaan ottelu sopia pelattavaksi jonkun toisen turnauksen yhteydessä.
turnauksen luovutuksesta voidaan määrätä 150 € luovutussakkoa
yksittäisen ottelun luovutuksesta voidaan määrätä 50 € luovutussakkoa
kahdesta luovutuksesta voidaan sulkea sarjasta

Luokitteluryhmä
Kauden aikana käytetään ns. luokitteluryhmää, joka muodostuu VAU:n nimeämistä SO-valmentajista.
Luokitteluryhmä: Pirjo Pellikka, Pipsa Aaltonen, Milla Haglund, Jenna Tiusanen ja Antti Heinonen.
Luokitteluryhmän jäsenet seuraavat kauden aikana Unified-sarjatoimintaa. He käyvät keskustelua
valmentajien kanssa pelistä, sen tapahtumista ja Unified-koripallon sääntöjen noudattamisesta (urheilija,
partnerin ja liivi-pelaajien roolit). Tarvittaessa luokittelijalla on oikeus käydä keskustelu ottelutapahtumista
valmentajan kanssa jo ottelun aikana ja puuttua ottelun tapahtumiin (ottelun erätauot).
Sarjavastaava
Ulla Karlsson, ulla.karlsson@basket.fi, 044-556 7776

