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OHJEET ALUEELLISEN KILPAILUTOIMINNAN OHJAUSRYHMÄN TOIMINNASTA

1. MÄÄRITELMÄT
Alueellisen kilpailutoiminnan
ohjausryhmä (kilpailutiimi)

Liittohallituksen nimeämä ryhmä, joka hallinnoi ja koordinoi alueiden
järjestämää kilpailutoimintaa.

Alueiden kilpailutoiminta

Kilpailusääntöjen mukaiset alueiden järjestämät aikuisten ja nuorten kilpailut.

Sarjamääräykset

Alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmän vahvistamat ja aluehallituksen täydentämät alueellista kilpailutoimintaa koskevat määräykset, joiden mukaisesti alueiden aikuisten ja nuorten sarjat
pelataan.

Aluehallitus

Aluekokouksen valitsema alueen kilpailu- ja muusta toiminnasta vastaava elin.

Kenttäpäällikkö

Kunkin alueen kilpailu- ja muusta toiminnasta vastaava liiton virkailija.

Alueen kilpailuryhmä (aikuiset ja nuoret
Aluehallituksen nimittämä alueen aikuisten ja nuorten kilpailutoimintoja hoitava sarjavastaavista
ja muista henkilöistä koostuva ryhmä.
Sarjavastaava

Aluehallituksen nimeämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan organisoinnista ja yhteyksistä
joukkueisiin.

Alueen erotuomariryhmä

Aluehallituksen nimittämä alueen erotuomaritoimintoja liiton erotuomariyksikön antamien ohjeiden mukaisesti hoitava ja koordinoiva erotuomarikoordinaattoreista ja muista henkilöistä koostuva ryhmä.

Erotuomarikoordinaattori

Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien alueellisesta koulutuksesta
alueen erotuomariryhmän esittämän ja erotuomariyksikön vahvistaman koulutuskalenterin mukaisesti.

Erotuomarinimeäjä

Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien nimeämisestä alueen otteluihin alueen muiden nimeäjien kesken sovitun työnjaon mukaisesti.

Kilpailujaos

Liiton virkailijoista koostuva ryhmä, johon kuuluvat kilpailujohtaja ja kilpailupäällikkö.

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

Alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmään kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain 1.7. – 30.6. nimeämä ryhmän puheenjohtajana toimiva kilpailupäällikkö sekä kaikkien alueiden kenttäpäälliköt.
Alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmä kokoontuu kilpailupäällikön kutsumana. Kokouskutsu on toimitettava kaikille ryhmän
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.
Kokouksen pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava kaikille yksikön jäsenille ja liiton hallintopäällikölle viikon kuluessa kokouksesta.

3.
4.

5.
6.

Alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
Alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmän 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.
Alueiden kilpailutoiminnan taloudet ovat osa liiton kokonaistaloutta ja ne suunnitellaan ja niitä seurataan liiton tilikauden mukaisesti.
Alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmän tehtävänä on mm:
(kohdat 7. ja 8. sekä kohdat 9. ja 10. on kerrottu myös aluetoiminnan hallinto-ohjeessa)
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A. Päättää alueiden yhteisistä sarjamääräyksistä.
B. Antaa alueille suositukset niiden järjestämien sarjojen kalenterista.
C. Päättää tarvittaessa eri alueiden yhteisistä sarjoista tai joukkueen osallistumisesta toisen alueen sarjaan.
D. Ratkaista alueiden väliset kilpailutoimintaa koskevat erimielisyydet.
7. Alueiden kilpailuryhmien (aikuiset ja nuoret) tehtäviä ovat mm.
A. Määrittää alueen järjestämien sarjojen pelaamistavat ja toimittaa ne tiedoksi aluehallitukselle (sarjamääräykset).
B. Määrittää sarjoihin nousevien ja niistä putoavien joukkueiden määrät ja toimittaa ne tiedoksi aluehallitukselle (sarjamääräykset).
C. Määrittää alueen järjestämien sarjojen aikataulut.
D. Päättää pelikauden aikana tapahtuneista kilpailutoiminnassa tapahtuneista rikkeistä määrättävät sanktiot.
E. Vahvistaa pelikauden päätyttyä sarjojen sarjataulukot.
F. Vahvistaa pelikauden päätyttyä sarjoihin nousseet ja niistä pudonneet joukkueet.
G. Tehdä aluehallitukselle ehdotus mahdollisista ”villin kortin” joukkueista.
H. Tarkemmat ohjeet alueen kilpailuryhmän tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan ohjausryhmä tai aluehallitus.
8. Sarjavastaavien tehtävänä on mm:
A. Tarkistaa joukkueiden kilpailukauden ilmoittautumiset.
B. Tehdä omien sarjojensa otteluohjelmat kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden mukaisesti.
C. Vastata sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhdessä kenttäpäällikön kanssa.
D. Valvoa sarjan ja otteluiden toteutumista sarjamääräysten mukaisesti.
E. Vahvistaa ottelusiirrot tai siirtää ne tarvittaessa alueen kilpailuryhmän päätettäväksi.
F. Tarkemmat ohjeet sarjavastaavien tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan ryhmä tai aluehallitus.
9. Alueen erotuomariryhmän tehtävänä on mm.
A. Esittää erotuomariyksikölle kilpailuvuosittain alueella toimivat sarja-, alue- ja nuorisoerotuomarit ja näiden luokkiin pelikauden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset.
B. Erotuomariohjesäännön mukaisesti peruuttaa tarvittaessa erotuomarille jo nimetyt tai myyntilistalta poimitut erotuomaritehtävät ja sulkea hänen myyntilistansa, mikäli erotuomari ei ole suoriutunut hänelle annetuista erotuomaritehtävistä asianmukaisesti tai on laiminlyönyt tehtävänsä tai siihen olennaisesti kuuluvia velvoitteita eikä tapaus johda kurinpitomenettelyyn.
C. Raportoida tekemistään päätöksistä aluehallitukselle ja erotuomariyksikölle.
D. Tarkemmat ohjeet erotuomariryhmän tehtävistä antaa aluehallitus tai liiton erotuomariyksikkö.
10. Erotuomarikoordinaattorin tehtävänä on mm.
A. Järjestää alueella toteutettavat erotuomarien perus- ja jatkokurssit sekä kausikoulutukset alueen erotuomariryhmän esittämän ja erotuomariyksikön vahvistaman valtakunnallisen koulutuskalenterin ja yksikön antamien ohjeiden mukaisesti.
a. koulutustilan varaaminen
b. kouluttajien rekrytointi
B. Opastaa oman osa-alueensa erotuomareita FIBA ORGANISERIN käytössä ja erotuomarina toimimisessa.
C. Kannustaa yhteistyössä kenttäpäällikön kanssa seuroja ohjaamaan osallistujia erotuomarien peruskoulutukseen.
D. Kannustaa nuorisoerotuomareita (NUE) osallistumaan jatkokoulutukseen.
E. Kannustaa alue-erotuomareita (ALE) osallistumaan koulutusklinikalle.
F. Tarkemmat ohjeet erotuomarikoordinaattorien tehtävistä antaa erotuomariyksikkö.
11. Erotuomarinimeäjän tehtävänä on mm.
A. Vastata oman osa-alueensa erikseen määriteltyjen sarjatasojen erotuomarien nimeämisestä alueen otteluihin annetussa aikataulussa.
B. Hoitaa nimettyjen erotuomaritehtävien vaihdot erikseen sovituissa sarjoissa.
C. Tarvittaessa päivittää oikean erotuomarin tiedot ottelun tietoihin.
D. Vahvistaa otteluista poissa olleet erotuomarit.
E. Tarkemmat ohjeet erotuomarinimeäjien tehtävistä antaa erotuomariyksikkö.
12. Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa liittohallitus ja ne on toimitettava kaikille alueille sekä julkaistava liiton verkkosivuilla kaikkien liiton jäsenseurojen tiedoksi.

