
KESKISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (elokuun 19.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 SUNNUNTAIHIN 25.8. ASTI  

o Naisten 2.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 

 

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 > Keskisen alueen sarjamääräykset 2019-2020 

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/
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/keskinen_alue_sarjamaaraykset_2019-2020_final.pdf?4m9fwf


Sarjojen pelaamisesta 
 
Tavoitteena on minimoida matkustuskilometrejä, jotta saadaan mahdollisimman monta 

joukkuetta mukaan sarjatoimintaan. Siksi ainakin mikro- ja mini-ikäluokan sarjat pyritään 

muodostamaan mahdollisuuksien mukaan maantieteellisiin lohkoihin, mikäli ilmoittautuneiden 

joukkueiden määrä on riittävä.  

Keskisellä alueella pelataan kaikissa ikäluokissa kaikilla divisioonatasoilla kauden päätteeksi 

aluefinaalit, joista I divisioonissa ratkotaan aluemestaruus. Aluefinaalit pelataan neljän joukkueen 

yksipäiväisinä turnauksina 18.-19.4.2020 tai 25.-26.4.2020, mikäli kilpailun järjestäjä ei muuta 

päätä. Sarjan voittaja on järjestäjä ja sarjan 2. varajärjestäjä. 

 

Yli-ikäisluvat 

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

nuorten sarjoissa”.  

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

edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti: Keskisen alueen sarjoissa voidaan myöntää 

yli-ikäislupa enintään 4 pelaajalle/joukkue. Kussakin ottelussa voi kuitenkin merkitä pöytäkirjaan 

enintään kaksi yli-ikäistä pelaajaa. 

Kaikki keskisen alueen yli-ikäishakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen 

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

pelaajan seura, nimi, syntymäaika ja perustelut hakemukselle.  

 
 

Sarjaohjelmien valmistuminen ja ottelusiirrot 

Kun sarjaohjelmia tehdään, kaikki joukkueiden ennen sarjaohjelmien tekoa esittämät toiveet 
otetaan huomioon. Maksimissaan syksyllä käytössä on 10 peliviikonloppua, mikäli koulun 
syyslomia ei väistellä. Kaikkia toiveita ei ehkä pystytä toteuttamaan, joten toiveet kannattaa 
perustella. Aikaisemmin käytössä ollut sarjaohjelmien julkaisemisen jälkeinen lausuntokierros jää 
pois. 
 
Sarjaohjelman lukitsemisen jälkeen tehdään mahdolliset ottelusiirrot seuraavasti: Otteluun / 
turnaukseen osallistuvat joukkueet sopivat keskenään uuden ajankohdan, minkä jälkeen 
sarjavastaava vahvistaa ottelusiirron. Ottelua ei voi siirtää, ellei ottelun uusi ajankohta ole kaikkien 
joukkueiden hyväksymä ja tiedossa ennen alkuperäistä otteluajankohtaa. 
 
Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään ilmoittautuneiden joukkueiden yhteyshenkilöille 
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Sarjavastaavat; yhteystiedot 

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2019-20_final.pdf?4iuszl
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/18858/kesk_sarjavastaavat_2019-20.pdf?4meatf


 
 

Uusia sarjavastaavia tarvitaan 

Sarjavastaava on Aluehallituksen nimittämä henkilö, joka… 

• tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset  

• tekee omien sarjojensa otteluohjelmat kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden mukaisesti  

• valvoo sarjan ja otteluiden toteutumista sarjamääräysten mukaisesti sekä vahvistaa 
ottelusiirrot  

• vastaa sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhdessä kenttäpäällikön 
kanssa toimii yhteyshenkilönä alueen ja omien sarjojensa seurojen välillä  

• tarkemmat ohjeet sarjavastaavien tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan 
ryhmä tai aluehallitus. 

Kenttäpäällikkö tekee sarjat syyskaudelle 2019 (Naisten 2d ja kuntosarjat yhdessä sarjavastaavan 
kanssa). Mikäli olet kiinnostunut astumaan sarjavastaavan tehtäviin Keskisellä alueella kauden 
2019-2020 aikana, ota yhteyttä kenttäpäällikköön, Harri Jussila, 040 741 5818, 
harri.jussila@basket.fi 

 

Keskinen aluehallitus 

Aluehallituksen 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   

mailto:harri.jussila@basket.fi
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/18858/kesk_aluehallitus_2019-20.pdf?4lovvm
mailto:harri.jussila@basket.fi

