14-VUOTIAIDEN NUORTEN SM-SARJA
OTTELUMANUAALI
pelikausi 2020-2021
SISÄLTÖ
1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET
2. PELIPAIKAT JA LAITTEET
2.1 Kentän varusteet
2.2 Pelipallo
3. PELAAJAT, PELIASUT JA LISENSSIT
3.1. Pelaajat
3.2. Peliasut
3.3. Lisenssit
4. EROTUOMARIT JA TOIMITSIJAT
4.1 Erotuomarit
4.2 Toimitsijat
5. OTTELUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN
5.1. Joukkueiden lämmittely
5.2. Toimitsijatehtävät alkavat
5.3. Pelikello käyntiin
5.4. Pelaajaesittelyt ja joukkueiden verryttelyaika
5.5. Järjestyksen valvonta
6. TULOSPALVELU JA PÖYTÄKIRJOJEN POSTITUS
6.1 Tulospalvelu
6.2 Pöytäkirjojen postitus
7. EROTUOMARITOIMINTA
7.1 Erotuomarien kulut
7.2 Erotuomarinimeäjät

14-vuotiaiden nuorten SM-sarjat
¤ ottelumanuaali

1. YLEISTÄ
Sarjassa noudatetaan Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia FIBA:n koripallon
pelisääntöjä huomioiden Koripalloliiton määrittelemät 14-vuotiaiden nuorten pelisäännöt. Nämä
sarjamääräykset täsmentävät em. sääntöjä 14-vuotiaiden nuorten SM-karsintaan, -sarjaan ja –
lopputurnaukseen.
14-vuotiaiden nuorten koripalloa pelataan pääsääntöisesti koripallon virallisten pelisääntöjen
mukaan, mutta tätä ikäluokkaa varten on tehty muutamia poikkeuksia. Tässä oleellisimmat
poikkeukset:
Peliaika:
Tauot:
Joukkue:
Pallo:

4 x 10 minuuttia (4 jaksoa), jatkoaika 5 minuuttia
puoliaikatauko 8 minuuttia, jaksojen väliset tauot 2 minuuttia
pöytäkirjaan saa merkitä 5-15 pelaajaa
pelipallo nro 6, tytöt ja pojat

Nuorten kilpailuryhmän yhteystiedot ja vastuut
vastuualue
¤ nuorten
kilpailuryhmän
puheenjohtaja
ja sarjavastaava
¤ kilpailupäällikkö

nimi, sähköposti ja osoite
Pekka Rankinen
pekka.rankinen@perho.fi

puh.
0400-230 388

Ulla Karlsson
ulla.karlsson@basket.fi

044-556 7776

SARJAVASTAAVAN TEHTÄVÄT:
- vastaavat sarjan seurannasta
- vahvistavat tulokset FIBA Organizeriin (FO)
- tarkistavat ottelutulokset ja lisenssit pöytäkirjoista
- ottelutietojen päivittämisestä FIBA Organizeriin tulospalveluun
- selvittävät pyydettäessä edustuskelpoisuudet
KILPAILUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT
- vastaa kilpailun yleisestä seurannasta
- vastaan kaikista 14-vuotiaiden nuorten seurasiirroista SM-sarjan aikana (SM-sarjassa
pelaavaan joukkueeseen siirtyvät pelaajat)

2. PELIPAIKAT JA LAITTEET
Pelikentän on täytettävä virallisten pelisääntöjen mukaiset mitat (28x15 m) ja pelialustana on oltava
puulattia (parketti). Kaikkien pelikentän rajaviivojen tulee olla voimassa olevien pelisääntöjen
mukaiset, samanväriset ja mieluiten valkoiset.
* Pelikentän turvaetäisyyksien on oltava sekä sivuilla että päädyissä 2,0 m
* Pelikentän pituuden on oltava 28 m, mutta kuitenkin vähintään 26 m
* 24 sekunnin laite koritelineen päällä
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Koripalloliiton kilpailujaos hyväksyy pelipaikat ja se voi seuran anomuksen perusteella antaa
määräaikaisen luvan pelaamiselle salissa, jonka olosuhteet eivät täytä edellä lueteltuja tähdellä
merkittyjä kohtia. Seuran ja joukkueen tulee oma-aloitteisesti anoa edellä mainittua poikkeuslupaa
kilpailujaokselta 15.8.2019 mennessä.
Seuran on ilmoitettava runkosarjan ja pudotuspelien pelipaikat 15.8.2019 mennessä
kilpailupäällikölle.
Otteluissa on käytettävä kaikkia virallisten pelisääntöjen määräämiä teknisiä laitteita:
• tulostaulu, jossa on pelikellon ja joukkueiden pistemäärän näytöt
• kummankin korin päällä 24 sekunnin laite, jossa on myös pelikellon näyttö ja punainen
lamppu osoittamaan hyökkäysajan päättymistä
• kaksi (2) erillistä, toisistaan selvästi erottuvaa äänimerkinantolaitetta, joissa on hyvin
voimakas ja terävä ääni
• hallintavuoron ilmaiseva vuoro-osoitin (nuoli toimitsijapöydällä)
• tulostaulussa joukkuevirheiden määrä 1-5 (suurempia numeroita ei saa olla) ja aikalisien
määrä 1-3 sekä pelaajien virheiden määrät 1-5 (viides virhe punaisella)
• joukkuevirheiden täyttymisen merkki-ilmaisimet toimitsijapöydällä ja tulostaulussa
• numerotaulut 1-5 pelaajien virhemäärien ilmaisemiseksi toimitsijapöydällä
Turnauksen järjestäjä vastaa lattian kuivaamisesta erotuomarin sitä pyytäessä.
2.2 Pelipallo
Otteluissa on käytettävä pelisääntöjen mukaisia, virallisia Koripalloliiton hyväksymiä koripalloja,
pallonumeroa 6. Kaikissa otteluissa nahkapallo on ensisijainen valinta. Ottelun erotuomarit
valitsevat pelipallon.
3. PELAAJAT, PELIASUT JA LISENSSIT
3.1 Pelaajat
14-vuotiaiden nuorten turnauksissa saa käyttää rajoittamatonta pelaajamäärää, mutta yksittäisessä
ottelussa saa pöytäkirjaan kuitenkin merkitä enintään viisitoista (15) pelaajaa.
3.2 Peliasut
Joukkueet voivat käyttää vapaassa järjestyksessä seuraavia pelinumeroita: 0-99.
Jokaisen pelaajan peliasun tulee olla koripallon virallisten pelisääntöjen kohdan ”4.3 Peliasut”
mukainen. Peliasu on pääväriltään yhtenäinen. Joukkueen kaikkien pelaajien on pelattava
samanlaisissa peliasuissa (paita, housut).
3.3 Lisenssit
Pelaajilla, valmentajilla ja erotuomareilla tulee olla voimassa oleva lisenssi ja sen numeron on
merkittävä kokonaisuudessaan jokaiseen ottelupöytäkirjaan. 14-vuotiaiden SM-sarjassa pelaajalla
tulee olla 13-19-vuotiaiden harrastelisenssi.
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4. EROTUOMARIT JA TOIMITSIJAT
4.1 Erotuomarit
Erotuomarit SM-sarjan turnauksiin nimeää alueellinen liittonimeäjä. SM-sarjassa erotuomarit
nimetään otteluohjelman mukaisesti, tiedonkulusta erotuomareille vastaa Koripalloliitto
(liittonimeäjä).
4.2 Toimitsijat
Otteluissa pitää olla virallisten pelisääntöjen mukaisten toimitsijoiden (kirjuri, ajanottaja, 24
sekunnin valvoja). Joku näistä toimitsijoista pitää myös tulostaulua. Kuuluttajan käyttäminen on
suositeltavaa.
Toimitsijoiden tulee olla tehtäviinsä koulutettuja. Suosituksena on vähintään 16-vuoden ikäisiä.
Kirjurin pitää olla ottelupaikalla 30 min. ennen ottelun alkua ja muiden toimitsijoiden 20 minuuttia
ennen ottelun alkua.

5. OTTELUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN
5.1 Joukkueiden lämmittely (verryttely) ennen ottelua ja puoliajalla
Joukkueiden on esiinnyttävä lämmittelyssä ennen ottelua ja puoliajalla yhtenäisessä asussa
(suositus). Joukkueille on varattava pelikentällä aikaa lämmittelyyn ennen ottelua 20 min. Jos
lämmittelyaikaa on vähemmän kuin 20 min, ja se tiedetään etukäteen, tulee asiasta tiedottaa
vastustajaa ennen ottelupäivää.
5.2 Toimitsijatehtävät alkavat
• kirjuri paikalla viimeistään 30 min. ennen ottelun alkua
• muut toimitsijat paikalla 30 viimeistään min. ennen ottelun alkua
5.3 Pelikello käyntiin
• ottelukello käynnistetään viimeistään 20 min. ottelun alkamisaikaa ennen
• erotuomarit saapuvat viimeistään 20 min. ennen ottelua pelikentälle (suositus) ja tarkistavat
toimitsijapöydän
5.4 Pelaajaesittelyt ja joukkueiden verryttelyaika (suositus)
• pelaajaesittely alkaa 5 min. ennen ottelun ilmoitettuna alkamisajankohtaa
• ottelu alkaa suoraan esittelyn jälkeen
Esittelyjärjestys
1. vaihtopelaajat numerojärjestyksessä yhtenäisessä lämmittelyasussa
2. aloitusviisikko numerojärjestyksessä peliasussa ilman lämmittelyasua
(jäävät kentälle aloitusta varten)
3. valmentajat, joukkueen johto
4. erotuomarit
5.5 Järjestyksen valvonta (suositus)
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Ottelun järjestäjän on nimettävä 1-2 järjestyshenkilöä, koska järjestävä seura on vastuussa
ottelutapahtuman turvallisuudesta. Järjestyshenkilöiden tehtävänä on vastata
katsomoturvallisuudesta sekä erotuomareiden ja joukkueiden koskemattomuudesta.
6. TULOSTIEDOTUS JA OTTELUPÖYTÄKIRJAT
6.1. Tulostiedotus
14-vuotiaiden nuorten SM-sarjassa turnauksen järjestävä joukkue päivittää ottelutulokset FIBA
Organizeriin viimeistään turnauspäivän iltana klo 21:00 mennessä.
6.2. Ottelupöytäkirjojen lähetys
Turnauksen järjestäjä lähettää sähköpostin liitteenä skannattuna (PDF-muodossa) turnauksen
ottelupöytäkirjat sarjavastaavalle turnauksen jälkeen seuraavan viikon aikana.
Joukkueen tulee säilyttää alkuperäiset pöytäkirjat kauden loppuun asti.
14-vuotiaiden poikien ja tyttöjen SM-sarjan sarjavastaava
Pekka Rankinen
pekka.rankinen@perho.fi
0400-230388
7. EROTUOMARITOIMINTA
7.1 Erotuomarien kulut
Jokaisen turnauksen erotuomarien laskut hoidetaan erotuomarimaksujärjestelmän, PayReffin,
kautta niin, että turnauksen järjestävä seura vastaa aina turnauksen erotuomarikuluista.
7.2 Erotuomarinimeäjät
Eteläinen alue

Jorma Kuparinen

jorma.kuparinen@pp1.inet.fi

Keskinen alue

Jouko Lepistö
Ari-Markku
Rautakorpi

joukoj.lepisto@hotmail.fi

Joensuu

Jukka Kankaanpää

jukka.kankaanpaa@basket.fi

Kaakkoinen alue
Kotka, Kouvola, Hamina,
Lappeenranta

Lasse Liljeqvist

lasse.liljeqvist@suomenkerta.fi

Lahti, Orimattila, Heinola

Jorma Kuparinen

jorma.kuparinen@pp1.inet.fi

Elias Anttonen

elias_anttonen@hotmail.com

Jussi Räty

jussi.raty@basket.fi

Pohjanmaa

mari.rautakorpi@gmail.com

Itäinen alue

Läntinen alue
Tampere, Pirkanmaa, Honkajoki
Turku, Forssa, Loimaa, Salo,
Uusikaupunki
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