
LÄNTISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (marraskuun 28.päivänä 2019) 

 

 

 

Moi; 

Syyskausi 2019 alkaa olla kalkkiviivoilla. Tässä ajankohtaista asiaa Läntiseltä alueelta. 

 

 

Ilmoittautuminen kevään 2020 sarjoihin päättyy 1.12. 

Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua kevään sarjoihin.  

• Syksyllä sarjaa pelannut joukkue ei ilmoittaudu uudelleen sarjaan, vain uudet joukkueet 
siis ilmoittautuvat sarjanhallinnan kautta. 

• Divisioonaa vaihtavien joukkueiden tulee olla sarjavastaavaan tai kenttäpäällikköön 
yhteydessä  

 
Ohjeet: Ilmoittautuminen kevään sarjoihin 
 

 

Sarjojen pelaaminen ja kevään sarjaohjelmat 

Alueen sarjat pelataan yksittäisinä otteluina U19-, U17- ja U16 -ikäluokissa. Alueen U14 1.div. 
pelataan myös yksittäisinä otteluina. Alueen U14 2. div., U13-, Mini-, Mikrosarjat pelataan pääosin 
2 ottelua/joukkue -turnauksina. Aikuisten sarjat pelataan yksittäisinä otteluina pois lukien 
kuntosarjat, jotka pelataan pääosin 2 ottelua/joukkue -turnauksina. 
 
Läntisen alueen nuorten kilpailuryhmä kokoontuu 4.12. ja päättää kevään sarjojen pelitavoista. 
Kevään sarjaohjelmat pyritään julkaisemaan 15.12. mennessä 
 
Mahdolliset toiveet koskien kevään sarjaohjelmaa kannattaa lähettää sarjavastaavalle viimeistään 
6.12., sillä sarjaohjelman julkaisemisen jälkeen ottelusiirto vaatii kaikkien otteluun/turnaukseen 
osallistuvien joukkueiden hyväksymisen.  
 
Läntisen alueen sarjamääräykset 2019-2020 
 

 

 

 

https://www.basket.fi/basket/uutiset/kevaan-ilmoittautuminen-koripalloliiton-alueellisiin-sarjoihin-on-alkanut/
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/lantinen_alue_sarjamaaraykset_2019-2020.pdf?3FTKE


Aluefinaalit keväällä 2020 

Läntisellä alueella pelataan junioreiden kaikissa ikäluokissa, kaikilla divisioonatasoilla, kauden 
päätteeksi aluefinaalit, joista I divisioonissa ratkotaan aluemestaruus.  
 
Aluefinaalit pelataan 13-19 -vuotiaiden sarjoissa 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.  
 
Mikrojen ja Minien aluefinaalit pelataan keskitetysti yhden päivän tapahtumana. Turnauksen 
järjestäjäksi hakeminen avataan tammikuussa. 

• Mikrotyttöjen sarjojen aluefinaalit 18.4. tai 19.4.2020 

• Mikropoikien sarjojen aluefinaalit 18.4. tai 19.4.2020 

• Minityttöjen sarjojen aluefinaalit 25.4. tai 26.4.2020 

• Minipoikien sarjojen aluefinaalit 25.4. tai 26.4.2020 

 

Olosuhteet 

Kokemukset junioreiden koripallo-otteluista alueellamme ovat pääosin myönteisiä. Siitä iso kiitos 
kaikille valmentajille, joukkueenjohtajille, pelaajille, vanhemmille, seuroille ja katsojille. 
 
Huonoa, sopimatonta, käytöstä on kuitenkin esiintynyt. Kannustaminen ja innostuminen kuuluvat 
korikseen. Sen sijaan negatiiviset huudot sekä tuomareiden haukkuminen ja arvostelu eivät kuulu 
koriskentille millään tavoin.  

Ollaan kaikki hyviä esimerkkejä lapsille ja nuorille. Joukkueenjohtajan ja seurajohdon tehtävä on 
ohjeistaa joukkueensa valmentajia, pelaajien vanhempia ja muita kannustajia tarvittaessa sekä 
puuttua mahdolliseen sopimattomaan käytökseen.  

Läntisellä alueella tullaan jatkossa myös kurinpitäjän ja/tai kenttäpäällikön toimesta puuttumaan 
entistä tiukemmin kaikkeen tietoon tulleeseen häiriökäyttäytymiseen alueen otteluissa. 

 

Erotuomarit 

Erotuomareita tarvitaan edelleen lisää. Rekrytoikaa uusia tuomareita seurastanne ja ohjatkaa 

erotuomarikursseille. 

Seuraava erotuomarin peruskurssi Läntisellä alueella on 14. ja 21.1. Tampereella.  

Peruskurssit ja ilmoittautuminen 

 

Toimitsijaohje 

Koripallon toimitsijaohje, pöytäkirjan pitäminen 
 

https://tapahtumat-basket-fi.pwire.fi/tapahtumat/tag/erotuomarin-peruskurssi/
https://www.youtube.com/watch?v=LfCdwk9lHWo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR39Rj81t5sJN0-KtUQ7sDr3H9F2Rjjf6HnpibBgkU7al-zUCSYi2yi-rb8


Seuratuen haku on käynnissä 

Vuoden 2020 seuratukihaku käynnistyi 12.11.2019 ja päättyy 17.12.2019. 
 
Seurauutinen #29: Seuratoiminnan kehittämistuen haku on avattu 
 
 
 
 
Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni.  
 

Koristerveisin; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto, Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   

https://www.basket.fi/basket/uutiset/seurauutisia-29-seuratoiminnan-kehittamistuen-haku-on-avattu/
mailto:harri.jussila@basket.fi

