INFOPAKETTI / ALUEFINAALIT 2020
•
•
•

Minit ja mikrot
13-14 -vuotiaat
15-19 -vuotiaat

17.-19.4.2020
24.-26.4.2020
8.-10.5.2020

Pelipaikat
Honkahalli (kolme kenttää) Urheilupuistontie 2, 02200 Espoo
Pohjois-Tapiolan koulu
Sepontie 3, 02130 Espoo

Ottelutapahtumat
Aluefinaalien otteluohjelma löytyvät valmistuttuaan kotisivuiltamme. Aluefinaalien ottelut merkitään myös
FIBA Organizer -sarjanhallintaan (näkyvät myös Basket.fi-sivuston Sarjat-osiossa), otteluihin päivitetään
oikeat joukkueet runkosarjan päätyttyä. Tulospalvelu viikonloppuina toimii kuten normaalistikin
runkosarjoissa eli voit seurata otteluiden lopputuloksia aina kyseisen sarjan kohdalta. Lisäksi Honkahallilla
tulokset kirjoitetaan seinälle. Kisakanslia hoitaa tulokset nettiin, joten joukkueiden ei tarvitse asiasta
huolehtia. Eteläinen alue maksaa erotuomaripalkkiot erotuomareille jälkikäteen.
Aluefinaaleissa pelataan virallisten sääntöjen mukaisesti lukuun ottamatta alkuverryttelyn ja taukojen
pituutta. Alkuverryttelyaikaa jää, mikäli edellinen ottelu loppuu hyvissä ajoin. Puoliajalle on varattu vain
viisi minuuttia. Kuten aikatauluista voi huomata erityisesti minien ja mikrojen tapahtumassa, ovat ne
tiukkoja. Kaikkien joukkueiden tulee siis hoitaa lämmittelyt ulkona, käytävillä ja muissa tiloissa. Pidättehän
huolta yhdessä erotuomareiden ja toimitsijoiden kanssa, että ottelut pääsevät alkamaan ajoissa (mikäli
edellinen ottelu ei veny). Alue tarjoaa finaaleihin pöytäkirjat ja ne löytyvät aina pelipaikan
toimitsijapöydältä kyseisen päivän aamuna. Täyttäkää pöytäkirjat valmiiksi mieluusti tultuanne
ottelupaikalle ja ohjeistakaa joukkuettanne olemaan hyvissä ajoin paikalla.
Jokaisessa ottelussa palkitaan ottelun tsemppari molemmista joukkueista. Toimitsijat tulevat kyselemään
tsempparipalkittavia valmentajilta viimeistään pelin päättyessä - valmentajia siis pyydetään miettimään
omasta joukkueesta jo ottelun aikana hyvin tsemppaavia palkittavia. Tsempparipalkittavan nimi kirjoitetaan
lappuun ja annetaan toimitsijalle pelin päättyessä.

Mitalipelit
Honkahallilla pelataan useissa sarjoissa pronssiottelut Pihlajalinna-kentällä (keskimmäinen) alkaen 15
minuuttia ennen finaalin alkamista Tallink-kentällä (ensimmäinen). Pronssia voittaneita joukkueita
pyydetään siirtymään tsempparipalkintojen jakamisen jälkeen ykköskentälle odottamaan yhteistä
palkintojenjakoa. Pronssiottelun hävinneen joukkueen tsempparipalkinto siis jaetaan vain pronssiottelun
jälkeen Pihlajalinna-kentällä, kaikkien mitalijoukkueiden tsempparit yhteisesti Tallink-kentällä.
Honkahalli 3 -kentällä sekä Pohjois-Tapiolan koululla mitalit jaetaan suoraan pronssi- tai finaaliottelun
jälkeen, joten pronssijoukkueen ei tarvitse jäädä odottamaan mitalien jakoa finaalien loppumiseen asti.
Kaikki I divisioonien finaaliottelut Honkahallin Tallink-kentällä kuulutetaan (esittely, pelin kuulutus, mitalien
jaossa nimien kuulutus). Muiden divisioonien Honkahallin Tallink-kentän finaaliotteluissa on joukkueiden
esittely. Mikäli joukkueesi pelaa finaalipelissä Tallink-kentällä, tee kuulutusta varten joukkueestasi selkeä
nimilista pelinumeroineen kuuluttajalle helpottamaan pelaajien tunnistamista. Myös mikäli pelaat ko.
sarjan pronssiottelussa, pitää joukkueestasi olla nimilista mitalien jakoa varten. Toimita nimilista siis joko
hyvissä ajoin ennen ottelua (finaalipelit) kuuluttajalle tai viimeistään voitettuasi pronssipelin salivastaavalle,
joka toimittaa sen yhdessä tsempparipalkittavalapun kanssa Tallink-kentän kuuluttajalle.

Esittelyä varten ohjeista joukkueesi juoksemaan kentälle vapaaheittoviivan suuntaisesti. Mitalit jaetaan
siten, että kultajoukkue sijoittuu toimitsijapöydän eteen riviin, hopeajoukkue oman vaihtopenkkinsä eteen
vapaaheittoviivalle ja pronssijoukkue hopeajoukkuetta vastapäätä vapaaheittoviivalle.
Honkahallin Tallink-kentän katsomopäätyyn rakennetaan Pikkusudet-mediatausta, jossa mitalijoukkueet
voivat ottaa valokuvia finaaliottelun päätteeksi. Toki mediatausta on käytössä myös Honkahalli 3 -kentällä
mitalinsa saaneille joukkueille. Jotta seuraava ottelu pääsee taas alkamaan ajoissa, toivomme joukkueita
siirtymään välittömästi mitalien jakamisen jälkeen pois kentältä. Vanhemmille huomio! Pelikentälle ei saa
mennä valokuvauksia tekemään – katsojat saavat liikkua ainoastaan katsomoalueella.
Mitaleja on varattu kaikille joukkueille 15 per joukkue. Joiltain joukkueilta mitaleja jää yli, ne toimitetaan
Kisakansliaan. Voit siis sieltä kysellä ylimääräisiä mitaleja otteluiden jälkeen.

Säännöt
Joukkueille tässä vaiheessa vielä sääntömuistutus kilpailusäännöistä:
”Pelaaja ei kuitenkaan nuorten sarjoissa saa pelata useammassa samalla sarjatasolla (samassa tai eri
lohkossa) pelaavassa seuransa joukkueessa eikä aluefinaaleissa saman ikäluokan eri divisioonissa eikä
saman divisioonan aluefinaaleissa pelaavissa seuransa eri joukkueissa.”
”Lisäksi pelaaja, joka pelaa 19-vuotiaiden, 17-vuotiaiden tai 16-vuotiaiden SM-sarjaa tai valtakunnallista I
divisioonaa, ei saa pelata ko. ikäluokan II tai III divisioonan aluefinaaleissa.”
Lisäksi muistutus pelisääntöjen lisenssinumeroista: ”Turnauksissa lisenssinumerot merkitään vain pelaavan
joukkueen ensimmäiseen pöytäkirjaan.” Eli mikäli samat pelaajat pelaavat pronssi- tai finaaliottelussa, ei
lisenssinumeroita uudelleen tarvitse kirjoittaa siihen pöytäkirjaan – välierän pöytäkirjaan siis toki aina.

Honkahalli ja Kisakanslia
Tutustuta kaikki aluefinaaleihin osallistuvat pelaajat, joukkueen jäsenet ja katsojat jo etukäteen näihin
ohjeisiin. Muistuta vielä etukäteen vanhempia, että kengät on jätettävä kengille varattuihin telineisiin.
Käytävällä mahdollisesti lämmittelevät eivät saa pomppia kattoon, ettei siltä putoa ritilöitä alas. Ja
pikkujunnuille muistutusta, että käytävällä ei saa pomputella palloa!
Honkahallilla toimii Kisatoimisto, jota hoitavat Koripalloliiton ja Tapiolan Hongan edustajat. Kisakanslia
pitää tulospalvelua ja hoitaa juoksevia asioita. Kisakanslian puoleen voi turnauksen aikana kääntyä kaikissa
turnaukseen liittyvissä kysymyksissä. Sarjavastaavat ovat myös ehtiessään mukana menossa salivastaavina,
joten myös heidän puoleensa voi ongelmatapauksissa kääntyä. Kaikki sali- ja sarjavastaavat sekä
kisakanslian väen erottaa turkoosista STAFF-paidasta tai oranssista STAFF-liivistä.
Honkahallin vieressä Tapiolan urheiluhallilla saatetaan pelata aluefinaaliviikonloppujen aikana mahdollisesti
nuorten SM-sarjan pudotuspelejä. Näiden otteluiden aikaan parkkipaikat ovat todella täynnä, joten jättäkää
suosiolla auto jalkapallokentän viereiselle parkkipaikalle.

Aluefinaalien laskutus
Aluehallituksen päätöksen mukaisesti aluefinaalitapahtuma maksaa osallistuvalle joukkueelle 50 euroa.
Laskut aluefinaalitapahtumasta lähetetään seuroille huhti-toukokuussa.

Hyviä finaalitapahtumia kaikille!

