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Eteläisen alueen
11-12-vuotiaiden
sarjojen kauden
avauspalaveri

Ikärajat
• Sarjavastaavien ja kenttäpäällikön työn helpottamiseksi
käytäthän kommunikoinnissa ikää, ei ikäluokkaa:
–

12-vuotiaiden sarjat, 2011 ja myöhemmin syntyneet

–

11-vuotiaiden sarjat, 2012 ja myöhemmin syntyneet

• Erittele myös tytöt/pojat.

Tiina Karvonen 31.8.2022
Kokouksen moderaattorina sarjavastaava Timo Nieminen

Materiaali toimitetaan joukkueille tilaisuuden jälkeen.
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YHTEYSTIEDOT

SARJATOIMINNAN AIKATAULU / syksy

- Ottelumääräsuositus: vähintään kahdeksan peliä per
sarja, suositus 7-9 peliä

• Sarja-asioissa pääasiallinen yhteyshenkilö on sarjavastaava
Timo Nieminen; timo.nieminen@basket.fi / 050-5229353

- Sarjavastaava luo otteluohjelmat maanantaihin 5.9.
mennessä (eLSA)

• Erotuomarinimeäjä Jorma Kuparinen;
jorma.kuparinen@basket.fi

- Sarjat suljetaan erotuomarinimeämiseen maanantaihin
12.9. mennessä (tulospalvelu.basket.fi)

• Erotuomarikoordinaattorit, kaikki palaute toivottua: Aleksi
Aho aleksi.aho@basket.fi ja Paula Vimpeli
paula.vimpeli@basket.fi

- Ottelut alkavat viikolla 38
- Syyslomaviikko jää vapaaksi peleistä
- Joulukuussa pelataan 11.12. asti, otteluita voi siirtää
myöhemmäksi jos salivuoroja on.
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SARJATOIMINNAN AIKATAULU / kevät

SARJAOHJELMA - HUOMIOI

• Ottelumääräsuositus: vähintään yhdeksän peliä per
sarja, suositus 8-10 peliä

• Huomioi jo nyt koulujen aukioloajat; syysloma,
pyhäinpäivä, YO-kirjoitukset (syksy ja kevät), joululoma,
loppiainen, hiihtoloma (myös viikko 7), pääsiäinen, jne.

• Kevään sarjailmoittautumiset 4.12. mennessä
– Vain uudet joukkueet ilmoittautuvat eLSA:n kautta

• Annetun peliviikon ulkopuolelle ei pysty merkitsemään
ottelua eLSAssa – laita viesti sarjavastaavalle sen
jälkeen kun olet hyväksynyt uuden peliajan
vastustajalla.

– Divisioonatasoa vaihtava joukkue ilmoittaa vaihdosta
sarjavastaavalle / sarjavastaaville

• Hiihtolomaviikko sekä pääsiäinen vapaat otteluista
• Aluefinaalit Honkahallilla

• Erotuomarinimeämisen jälkeen tehdyt ottelusiirrot ovat
maksullisia ja niitä toivotaan pyrkivän välttämään

– Runkosarja päättyy viimeistään edeltävällä viikolla
– 11-12-vuotiaat 28.-30.4.2023

• Kilpailuryhmällä on oikeus kevään sarjoihin määrätä
joukkueelle uusi sarjataso tarvittaessa

• Suosi arkipelejä jos mahdollista!
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EROTUOMARIPALKKIOT

Näin pelataan – 12-vuotiaat (2011)

• Koripalloliitto nimeää tuomarit otteluihin
• Järjestävä joukkue vastuussa palkkioista, Koripalloliitto maksaa
keskitetysti – laskutetaan seuroilta kerran kuussa

• Pelimuoto 5 vs 5, sarjamuotoinen

• Jos ottelupaikalla on vain yksi erotuomari (kun nimetty kaksi), on
erotuomari oikeutettu puolitoistakertaiseen ottelupalkkioon

• Vapaaheittoviiva 4m

• Korin korkeus 305 cm
• Peliaika 4x8min

• Toisen erotuomarin saapuessa ottelupaikalle myöhässä jo ottelun
alettua tai poistuessaan ennen ottelun päättymistä, on hän
oikeutettu saamaan vain puolet erotuomaripalkkiosta. Koko
ottelun paikalla ollut erotuomari on tällöin oikeutettu saamaan
puolitoistakertaisen palkkion

• Pallon koko 5
• Kaksi nimettyä tuomaria
• Ei puoliaikaa, tauot 2min
• Palautussääntö ja sekuntisäännöt voimassa

• Mikäli erotuomari saapuu ottelupaikalle vasta ensimmäisen
puoliajan jo päätyttyä, hän ei ole oikeutettu erotuomaripalkkioon
lainkaan.
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• Erotuomaritiedot kirjataan eSCOssa ottelun jälkeen.
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• Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkeen jälkeen
• Espanjalainen laatikko
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Näin pelataan – 11-vuotiaat (2012)

LISENSSIT

• Lisenssin osto: https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/

• Pelimuoto 5 vs 5, sarjamuotoinen

• Rinnakkaisedustusoikeuden osto:
https://www.edustus.fi/basket/collateral/athlete

• Korin korkeus 260 cm
• Vapaaheittoviiva 4m

• Lisenssinumero = Basket-ID. Kun lisenssi on
maksettu, muuttuu sähköpostiin lähetetty linkki
”Maksettu”-tilaan, josta samalla näkyy ID

• Peliaika 4x8min
• Pallon koko 5
• Kaksi nimettyä tuomaria

• Maksettu lisenssi siirtyy eSCOpöytäkirjasovellukseen /eLSAan 30 minuutin
viiveellä.

• Ei puoliaikaa, tauot 2min
• Palautussääntö ja sekuntisäännöt voimassa
• Palloa ei tarvitse käyttää erotuomarilla rikkeen jälkeen
• Espanjalainen laatikko
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RINNAKKAISEDUSTUSOIKEUS

LISENSSITYYPIT

Miksi pitää lunastaa 11-vuotiaiden lisenssi kun lapseni on
vasta 10-vuotias? Koriksessa ikäluokka lasketaan kauden
päättyvän vuoden mukaan, eli kaudella 2022-23 kausi päättyy
vuonna 2023, jolloin 2012-syntyneet täyttävät 11 vuotta

• Pelaaja, joka pelaa nuorten sarjoissa, voi peruslisenssiseuransa lisäksi
samanaikaisesti edustaa rinnakkaisedustusoikeudella koko kauden ajan
useampia nuorten sarjoissa pelaavien toisten seurojen joukkueita.

• Edellytyksenä samanaikaiselle pelaamiselle nuorten sarjoissa kahden eri
seuran joukkueessa on rinnakkaisedustusoikeuden lunastamisen lisäksi, että:

• 10-12-vuotiaiden lisenssit / minit ja vanhempi mikroikäluokka
• 6-9-vuotiaiden lisenssit / nuoremmat mikrot ja supermikrot
• Koriskoululisenssillä ei voi osallistua sarjatoimintaan.
Lisenssi lunastetaan aina ikävuoden; ei siis ko. pelaajan
nykyisen iän tai sarjatason mukaan (huom! Yli-ikäisillä tai
nuoremmilla voi olla eri lisenssi kuin muilla).
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toinen näistä samassa ikäluokassa pelaavista joukkueista on nuorten
kilpa- tai harrastekoripallosarjassa ja toinen alueen järjestämässä
sarjassa, tai

–

molemmat näistä eri ikäluokissa pelaavista joukkueista on nuorten
kilpa- ja harrastekoripallosarjoissa tai alueen järjestämissä sarjoissa,
tai

–

molemmat näistä samassa ikäluokassa alueiden sarjoissa pelaavista
joukkueista pelaa eri alueilla.

• Pelaajalla voi olla useampia rinnakkaisedustusoikeuksia eri joukkueisiin eri
seuroissa, mutta hänellä pitää olla yksi rinnakkaisedustusoikeus kuhunkin
toisen seuran joukkueeseen, jossa hän pelaa. Pelaaja ei voi pelata samassa
ikäluokassa ja samassa sarjassa kahdessa eri seuran joukkueessa.

Lisenssiä voi korottaa lisenssinostossa kalliimmaksi, mm.
vakuutuksen voi lisätä jälkikäteen.
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• Esimerkkejä: Basket.fi -> Info -> Säännöt -> Kilpailutoiminnan materiaalit
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SEURASIIRROT

YLI-IKÄISPELAAJALUVAT

• Pelaaja on aina seurasiirtovelvollinen, jos edellisellä kaudella ollut pelilisenssi

• Korkeintaan kaksi pelaajaa per ikäluokka, perusteet

• Seurasiirrot ainoastaan sähköisesti 28.2.2023 asti
www.edustus.fi/basket

– Seurassa ei ole ikäluokalle joukkuetta tai
– Pelaaja on alemmalla luokalla ikätovereihin nähden tai

– Urheilijan/huoltajan kuittaus sähköpostitse / Sense-yhteystieto

– Lääkärintodistus (luottamuksellinen)

– Seurojen kuittaus sähköpostitse / Sense-yhteystieto

• Lupa per pelaaja vain yhteen divisioonaan

– Maksu missä vaiheessa tahansa palvelussa / Maksuturva

(alle 12-vuotiaiden siirrot ovat maksuttomia, mutta tehtävä palvelussa)

• Anomukset seuran nimenkirjoitusoikeudelliselta tiina@basket.fi

– Maksettu lisenssi siirtyy automaattisesti uuteen seuraan

• Kilpailuryhmä käsittelee säännöistä poikkeavat anomukset.
Useammalle kuin kahdelle ei lähtökohtaisesti myönnetä yliikäislupia.

• Paperisia seurasiirtoa ei ole mahdollista tehdä
• Seurasiirron karenssi yksi vuorokausi, peräkkäisissä
siirroissa 30 vrk
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eLSA ja eSCO

eLSA ja eSCO
• Sense-lisenssirekisteri on yhteydessä eLSA:an ja eSCO:on,
maksettujen pelaajien lisenssitiedot näkyvät molemmissa
joukkueen Pelaajat-listalla

• Digitaalinen pöytäkirja
eSCO saa kaverikseen
uuden sarjanhallintajärjestelmän, jonka
käyttöliittymä seura-,
joukkue- ja
erotuomarikäyttäjille
näkyy eLSA-nimisenä
palveluna.
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• Joukkuekoodi eSCO:on löytyy eLSA:n puolelta, joukkueen
yhteyshenkilö tai seuravastaava pääsee näkemään –
koodeja ei enää lähetetä sähköpostitse

• Pelaajat-listaa voi hallinnoida sekä yhteyshenkilön
tiedoilla eLSA:ssa että joukkuekoodilla eSCO:ssa
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eSCO-PÖYTÄKIRJASOVELLUS

eLSA ja eSCO

• Kaikki Koripalloliiton ottelut jatkossa eSCO:ssa
• Otteluissa tulee olla varalla paperinen pöytäkirja

• Joukkuekoodi säilyy edelliseltä kaudelta samana, jos
joukkue on ilmoitettu vanhana joukkueena:

• Käyttöohjeet ja ohjevideo
https://www.basket.fi/basket/info/sarjatoiminta/escodigitaalinen-poytakirja/
• Testiotteluita voi pelata Susijengiä vastaan koko kauden
ajan halutessaan, pöytäkirja ei säily.

• Harjoitusottelut uusi ominaisuus, pöytäkirja säilyy!
Ohje: https://www.basket.fi/infosivut/esco-digitaalinenpoytakirja/
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eSCO-PÖYTÄKIRJASOVELLUS

KIITOS!

• Ottelutulosta ei tarvitse erikseen lähettää mihinkään.
• eSCO:on tulee ottelun koontisivulle mahdollisuus
raportoida puuttuvista tai eri tuomareista kuin otteluun on
nimetty; ei tarvitse erikseen kirjautua eLSA:an tai muualle
raportoimaan erotuomareista.

Kenttäpäällikkö Tiina Karvonen
tiina@basket.fi
044-9066068

• Julkinen tulospalvelu tulospalvelu.basket.fi
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