
LÄNTISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (elokuun 15.päivä 2019) 

 

 

Moi; 

Valmistautuminen alkavaan koriskauteen on varmaan meillä kaikilla jo täydessä vauhdissa. Olen 

koonnut tähän kenttäpostiin tarpeellista tietoa alkavaan kauteen liittyen. 

 

 

Sarjailmoittautuminen 

Syksyn sarjoihin ilmoittautuminen Fiba Organizer-sarjanhallintaan 
 

• Ilmoittautuminen 15.8. mennessä 
HUOM! ILMOITTAUTUMISAIKAA JATKETTU 23.8. ASTI  

o Naisten 3.div. 
o Miesten 4. ja 5.div. 
o U13-19 -vuotiaiden sarjat 

 

• Ilmoittautuminen 1.9. mennessä  
o Minien sarjat ja aikuisten kuntosarjat 

 

• Ilmoittautuminen 15.9. mennessä  
o Mikrojen ja supermikrojen sarjat  

 
Ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautuminen tästä 

 

Lisenssin osto 

Pelaajilla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi, jotta hän on edustuskelpoinen. Myös 
valmentajilla ja erotuomareilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.  
 
Lisenssiohjeet ja vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin tästä 
 

UUTTA! 

• Rinnakkaisedustusoikeus nuorten sarjoissa laajentunut  

• Valmentaja– ja erotuomarilisenssit yhdistyvät tekniseksi lisenssiksi  

• Alumnilisenssi 

Lue lisää > Lisenssit kaudelle 2019 – 2020 uutinen 

 

https://www.basket.fi/infosivut/sarjailmoittautuminen/
https://www.basket.fi/infosivut/lisenssin-osto/
https://www.basket.fi/basket/uutiset/uusi-koripallokausi-kaynnistyy-lisenssit-kaudelle-2019-20-myynnissa/


Sarjamääräykset 

Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon 
virallisia pelisääntöjä sekä 14 -vuotiaiden, minien ja mikrojen pelisääntöjä. Alueen sarjamääräykset 
täsmentävät ja soveltavat em. sääntöjä alueiden käyttöön.   
 
Tutustu sarjamääräyksiin huolella > Läntisen alueen sarjamääräykset 2019-2020 

 

Sarjojen pelaamisesta 

Alkavalla kaudella 2019-2020 (samoin kuin viime kaudella) Läntisen alueen mini-ikäisten 
vanhemman ikäluokan (2008) sarjat (kaikki divisioonatasot) pelataan korkeampiin koreihin (305 
cm). Läntisen alueen mikroikäisten (2010, 2011 ja supermikrot) sarjat (kaikki divisioonatasot) 
pelataan neljällä pelaajalla.  
 
Alueen sarjat pelataan yksittäisinä otteluina U19-, U17- ja U16 -ikäluokissa. Alueen U14 1.div. 
pelataan myös yksittäisinä otteluina. Alueen U14 2. div., U13-, Mini-, Mikro- ja Supermikrosarjat 
pelataan pääosin 2 ottelua/joukkue -turnauksina. Aikuisten sarjat pelataan yksittäisinä otteluina 
pois lukien kuntosarjat, jotka pelataan pääosin 2 ottelua/joukkue -turnauksina. 
 
Alueen mikro- ja mini-ikäluokissa pyritään minimoimaan matkustamista ja näiden ikäluokkien 
sarjat pyritään mahdollisuuksien mukaan (mikäli joukkuemäärä riittää) järjestämään 
maantieteellisissä lohkoissa. 
 
 

Yli-ikäisluvat 

Ks. Kilpailusäännöt luku 6 ”PELAAJA”, kohta 38 ”Erivapaudet ikärajasta alueen järjestämissä 

nuorten sarjoissa”.  

Läntisen alueen aluehallitus on täsmentänyt kilpailusääntöjen 38 §:n mukaisesti nuorten pelaajien 

edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti: Alueen I-divisioonissa ja II-divisioonissa 

pelaavissa joukkueissa saa kunkin ottelun pöytäkirjassa olla merkittynä enintään kaksi tällaisen 

luvan saanutta pelaajaa. Joukkuekohtaisesti myönnettävien lupien määrää ei tässäkään 

tapauksessa rajoiteta.   

Kaikki läntisen alueen yli-ikäishakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen 

harri.jussila@basket.fi, otsikolla ”Läntisen alueen yli-ikäishakemus”. Hakemuksessa tulee ilmetä 

pelaajan seura, nimi, syntymäaika ja perustelut hakemukselle.  

 

 

 

 

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/lantinen_alue_sarjamaaraykset_2019-2020.pdf?4lot5i
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2019-20_final.pdf?4iuszl


Läntinen aluehallitus ja sarjavastaavat 

Aluehallituksen yhteystiedot 

Sarjavastaavien yhteystiedot  

 

 

Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni. 

Pyydän välittämään tätä kenttäpostia eteenpäin seurassanne johtokunnalle, valmentajille, 

joukkueenjohtajille ja muille seura-aktiiveille. 

 

 

Iloista alkavaa koriskautta 2019-2020 toivottaen; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/18859/lant_aluehallitus_2019-20-1.pdf?4loucf
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/18859/lant_sarjavastaavat_2019-2020-1.pdf?4loucf
mailto:harri.jussila@basket.fi

