Koronavirusepidemian ja mahdollisten tartuntojen
vaikutukset sarjatoimintaan

Sarjakauden lähestyessä Koripalloliitto on linjannut, kuinka mahdolliset
koronavirustartunnat tai koronavirukseen liittyvät rajoitukset vaikuttavat
sarjatoimintaan. Nämä ohjeet koskevat kaikkia alueiden sarjoja sekä kaikkia
valtakunnallisia sarjoja pois lukien aikuisten pääsarjat, joilla on käytössä oma
koronamanuaali.
Seurat ja joukkueet voivat käyttää Koripalloliiton yleisiä ohjeita harjoittelusta ja pelaamisesta. Tätä ohjetta
päivitetään tarvittaessa: https://www.basket.fi/basket/info/korona-sivusto/toimintaohjeita-seuroille/
Koripalloliitto seuraa sekä myös edellyttää seuroja seuraamaan viranomaisten ohjeistuksia mahdollisten
muutosten takia. Aluehallintovirastot (AVI) saattavat tehdä myös paikallisia ohjeita, joita seurojen tulee
noudattaa.
Yleistä ottelusiirroista
• karanteenia ei tule käyttää ottelusiirron perusteena, jos sellaisesta ei todellisuudessa ole kyse
• poikkeuksellisena aikana tulee toimia luotettavasti eikä käyttää tilannetta muuhun tarkoitukseen
• ottelusiirtomaksua ei peritä koronaviruksesta aiheutuneen karanteenin tai eristyksen takia tehdyistä
ottelusiirroista

SEURAN KORONAVASTAAVA JA KARANTEENIIN LIITTYVÄT OTTELUSIIRROT
• seuran tulee valita koronavastaava, joka ilmoittaa kilpailunjärjestäjälle seuran joukkueiden
karanteeneista/eristyksistä:
o joukkue, sarja
o altistuneiden pelaajien määrä
o karanteenin/erityksen kesto
• yksittäinen joukkueenjohtaja ei hoida karanteenitapauksessa ottelusiirtoasiaa vastustajan kanssa vaan
ottaa yhteyttä seuran koronavastaavaan, joka on yhteydessä kilpailun järjestäjään alla olevan mukaisesti:
o aikuisten pääsarjojen ottelusiirrosta vastaa kilpailujohtaja Tom Westerholm
o nuorten valtakunnallisten ja kaikkien muiden valtakunnallisten sarjojen ottelusiirroista
vastaa kilpailupäällikkö Ulla Karlsson
o alueen kilpailutoiminnassa, ilmoitus karanteenista/eristyksestä kenttäpäällikölle
§ eteläisen alue, Tiina Karvonen
§ läntinen ja keskinen alue, Harri Jussila
§ kaakkoinen, itäinen ja pohjoinen alue, Jukka Pyrrö

• seuran koronavastaava ilmoittaa kenttäpäällikölle tai kilpailupäällikölle
• kenttäpäällikkö/kilpailupäällikkö tekee päätöksen siirroista, ei siirtomaksua
• sarjavastaava/kenttäpäällikkö informoi joukkueita ja erotuomarinimeäjää
• tarvittavat ottelusiirrot hoitaa joukkueenjohtajat yhdessä sarjavastaavan kanssa
• ottelusiirron sopiminen etenee tämän jälkeen normaalisti
• jos ottelusiirroista ei päästä yhteisymmärrykseen, määrää kenttäpäällikkö uuden
ajan
• Mikäli sarja on päättymässä eikä uutta otteluaikaa löydy, kilpailun järjestäjä voi tehdä päätöksen pelin
pelaamatta jättämisestä, jolloin kyseessä ei ole luovutus vaan ottelun mitätöiminen, tulokseksi
merkitään 0-0 eikä ottelusta jaeta sarjapisteitä.
KARANTEENI
Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt, jotka ovat altistuneet
tartunnalle.
ERISTÄMINEN
Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrittää eristykseen asetettavat henkilöt, jotka ovat saaneet
tartunnan.
ALUEELLINEN KOKOONTUMISRAJOITUS TAI MATKUSTUSRAJOITUSSUOSITUS
Mikäli joukkue/seura ei voi pelata otteluitaan kokoontumisrajoitusten vuoksi tai kunnan/kaupungin
tartuntatautiviranomainen suosittaa, ettei kunnasta/kaupungista matkusteta muualle Suomeen, seuran
koronavastaava ilmoittaa tarvittavista ottelusiirroista kilpailun järjestäjälle.
MAANTIETEELLISEN ALUEEN ERISTÄMINEN – MAAKUNTA, KAUPUNKI TAI MUU MAANTIELLINEN ALUE
Mikäli joku osa maasta on eristetty eikä ko. alueen joukkueita voida sen vuoksi kohdata (koti- ja vierasottelut),
pyritään sillä aikaa pelaamaan eristetyn alueen sisäisiä otteluita. Muut ottelut siirretään myöhempään
ajankohtaan tämän ohjeen mukaisesti.
PELIPAIKAN KÄYTTÖKIELTO
Mikäli seuran käyttämä pelipaikka on pois käytöstä johtuen koronatartunnoista tai hallin henkilökunta on
karanteenissa, pelataan ottelut joko seuran itse hankkimalla korvaavalla pelipaikalla tai jos sellaista ei
paikkakunnalta löydy, kilpailun järjestäjä voi määrätä ottelut pelattavaksi vieraskentällä. Ottelun kuluista vastaa
alun perin kotijoukkueeksi merkattu joukkue.
OTTELUIDEN SIIRTÄMINEN KARANTEENIN TAI ERISTÄMISEN TAKIA - KRITEERIT
Edellytys otteluiden siirtämiselle on, että suurin osa joukkueen pelaajista on määrätty karanteeniin tai
eristykseen. Joukkueella tulee olla vähintään 7 tervettä pelaajaa, jotta ottelu voidaan pelata. Joukkueen
päävalmentajan tai muun nimetyn eristäminen tai asettaminen karanteeniin ei ole peruste ottelusiirrolle.

16-, 17- ja 19-vuotiaiden SM-sarjat
• näissä sarjoissa joukkueen tulee ilmoittaa karanteenissa tai erityksessä olevien pelaajien nimet
kilpailunjärjestäjälle sekä karanteenin/erityksen päättymispäivä
• ottelusiirto myönnetään, kun ilmoitetusta kokoonpanosta alle 7 pelaajaa on käyttävissä
• karanteenia ei tule käyttää ottelusiirron perusteena, jos sellaisesta ei todellisuudessa ole kyse
• poikkeuksellisena aikana tulee toimia luotettavasti eikä käyttää tilannetta muuhun tarkoitukseen
Muut sarjat (nuorten valtakunnalliset I divisioonat 16-, 17- ja 19-vuotiaat, 14- ja 15-vuotiaiden SMsarjat, alueen nuorten sarjat, alueen aikuisten sarjat, pyörätuolikoripallon SM-sarja, senioreiden SMsarjat, Unified-sarjat)
• näissä sarjoissa ei vaadita pelaajien nimien ilmoittamista vaan seuran koronavastaavan oma
ilmoitus riittää
• koronavastaava ilmoittaa karanteenissa/eristyksessä olevien pelaajien määrän ja karanteenin/eristyksen
päättymispäivän
• karanteenia ei tule käyttää ottelusiirron perusteena, jos sellaisesta ei todellisuudessa ole kyse
• poikkeuksellisena aikana tulee toimia luotettavasti eikä käyttää tilannetta muuhun tarkoitukseen
OTTELUN SIIRTÄMINEN - EROTUOMARINIMEÄMINEN
Ottelusiirrosta tiedon pelaaville joukkueille, sarjavastaavalle ja erotuomarinimeäjälle toimittaa nuorten
valtakunnallisissa sarjoissa kilpailupäällikkö ja alueen sarjoissa kenttäpäällikkö.
Ottelusiirtotapauksessa FIBA Organizeriin tehtävät toimenpiteet menevät alla olevassa järjestyksessä, jotka
tehdään mahdollisimman pian, kun tieto siirrosta on ym. henkilöille toimitettu:
1. erotuomarinimeäjä infoaa erotuomareita ja poistaa heidät ottelusta
2. sarjavastaava poistaa ottelusta päivämäärän ja kellonajan
Koronatapauksen takia siirretyn ottelun voi siirtää vain sellaiseen uuteen ajankohtaan, johon ei vielä ole
erotuomareita nimetty.

