
EROTUOMAREIDEN ALUEELLISET KAUSIKOULUTUKSET 2021 
 
Erotuomareiden alueelliset kausikoulutukset 

Kausikoulutus on pakollinen jokaiselle, joka aikoo tuomaroida kauden aikana. Kausikoulutusta ei 
tarvitse käydä niiden, jotka ovat suorittaneet peruskurssi I:n tänä kesänä. Silti varsinkin alueen 
omaa osaa suositellaan myös uusille erotuomareille.  

Kausikoulutuksessa käydään läpi mm. sääntöasioita, erotuomarina toimimista, FIBA Organizerin 
käyttöä sekä uutena asiana digitaalista pöytäkirjaa eSCOa. Lisäksi suoritetaan sääntötesti. 

Tasoille 1-4 luokiteltujen erotuomareiden kausikoulutus suoritetaan kaudella 2021-22 kahdessa 
osassa: 

1. osuus 

• itsenäisesti suoritettava osuus  
▪ suoritetaan netissä ennen kunkin alueen omaan osaan osallistumista 
▪ aluksi kolme erillistä osaa, joissa on ensin video ja sen jälkeen kysymyksiä 

juuri nähdystä / kuullusta asiasta 
▪ sääntötesti, jonka linkki tulee näkyviin, kun kolme osaa on tehty ja olet 

painanut ”Lähetä” nappia 
▪ sääntötestien hyväksytyt suoritusrajat tasoittain 

▪ Tasot 1 ja 2 – 16/25 
▪ Taso 3 – 18/25 
▪ Taso 4 – 20/25 

HUOM!!! Kun olet painanut ”Lähetä” nappia kolmannen osan jälkeen, niin pääset 
katsomaan myös antamiesi vastausten oikeellisuutta painamalla ”Tarkastele 
tuloksia” nappia. Samoin sääntötestin jälkeen pääset katsomaan oman tuloksesi. 

Linkki itsenäisesti suoritettavaan osuuteen 
https://forms.office.com/r/AihTUYEgrN 

 
1. osuus 

• kunkin alueen oma osuus  
▪ käydään alueen sääntömääräyksiä läpi 
▪ käydään uuden digitaalisen pöytäkirjan eSCOn asioita, jotka ovat oleellisia 

erotuomarin tietää 
▪ juoksutestit tason 4A erotuomareille 

HUOM!!! Kun ilmoittaudut alueen osaan, niin katso, että ilmoittaudut omalle 
alueellesi. 

Alueiden omat osuudet suoritetaan joko lähikoulutuksena tai webinaarina. Valitse 
koulutuskalenterista tapahtuma, joka on alueellasi ja sopii parhaiten sinulle. Tapahtuman 
otsikossa on maininta, mikäli se on webinaari. 
 

https://forms.office.com/r/AihTUYEgrN


Linkki alueilla järjestettävien osien kalenteriin 
https://tapahtumat-basket-fi.pwire.fi/tapahtumat/tag/erotuomarin-kausikoulutus/ 
 
Tason 4A erotuomareille tarkoitetut juoksutestit löytyvät myös tuolta kalenterista. Osa 
juoksutesteistä järjestetään lähikoulutuksen luento-osuuden jälkeen. Osa taas on erillisiä 
juoksutestejä. 
  
Kalenterissa oleviin koulutustilaisuuksiin voi jo ilmoittautua. Viimeistään 31.8. koulutuskalenteri 
pitäisi päivittyä vielä varmistamattomilla tilaisuuksilla. 

Kausikoulutus on suoritettava viimeistään 15.10. mennessä. 

 

Muista aktivoitua ja ostaa lisenssi, jollet ole niitä jo tehnyt. 

Kirjaudu FIBA ORGANIZERiin (https://cm.fibaorganizer.com/fba/login/) tunnuksillasi. Täydennä tai 
tarkista osoitteesi ja oma lisenssinumerosi (8 numeroa) ja klikkaa ”Hyväksy ja aktivoi”. 
Lisenssinumero on erittäin tärkeä ja sen pitää olla oikein.  

Erotuomarilisenssi on nykyisin Tekninen lisenssi, joka oikeuttaa erotuomaroinnin lisäksi 
toimimaan valmentajana. Myös aikuisten ja nuorten kilpa- ja harrastelisenssillä saa toimia 
valmentajana ja erotuomarina, mutta sen sijaan kuntosarja- ja seniorilisenssillä EI SAA toimia 
valmentajana eikä erotuomarina. 

Lisenssi tulee ostaa ennen ensimmäistä otteluasi, voit ostaa sen täältä: 
https://www.basket.fi/basket/info/lisenssit/lisenssin-osto/  

Erotuomarimanuaali 

Päivitetty erotuomarimanuaali, jota sovelletaan kaikessa kilpailutoiminnassa, jollei sarjakohtaisesti ole 
tarkempaa ohjeistusta, löytyy alla olevan linkin takaa: 
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/24591/erotuomarimanuaali.pdf?z8qwm 

Webinar in English 

This season we have also seasonal training webinar in English. Further information will be 
provided in September. 
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