
LÄNTISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (kesäkuun 9.päivänä 2020) 

 

 

Moi; 

 

Olen koonnut tähän kenttäpostiin tarpeellista tietoa alkavaan kauteen liittyen. 

Rajoituksia on purettu ja treenit ovat seuroissa taas käynnistyneet. Korona -sivustolle kokoamme 

ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen. Sivulla listaus 

tuoreimmista aihepiirin uutisista sekä linkit vaikutuksista Koripalloliiton alaisiin tapahtumiin, 

treenivinkkeihin sekä toimintaohjeisiin seuroille. 

 

 

Sarjailmoittautuminen 

Läntisen alueen sarjat 
 

• Ilmoittautuminen 30.6. mennessä  
o Naisten 2.div. 
o Miesten 2. ja 3.div.  

 

• Ilmoittautuminen 23.8. mennessä  
o Naisten 3.div. 
o Miesten 4. ja 5.div. 
o 13–19 -vuotiaiden sarjat 

 

• Ilmoittautuminen 1.9. mennessä  
o Minien sarjat ja aikuisten kuntosarjat 

 

• Ilmoittautuminen 15.9. mennessä  
o Mikrojen ja supermikrojen sarjat  

Koripalloliiton aluesarjojen sarjailmoittautuminen 2020–21 alkanut   
 

Lisenssin osto 

Koripalloliiton lisenssin voi hankkia aikavälillä 1.7.–30.6. Lisenssi on voimassa maksuhetkestä 
lähtien. Pelaajilla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi, jotta hän on edustuskelpoinen. Myös 
valmentajilla ja erotuomareilla tulee olla voimassa oleva lisenssi.  
 
Lisenssityypit kaudella 2020-2021 

https://www.basket.fi/basket/info/korona-sivusto/
https://www.basket.fi/basket/uutiset/koripalloliiton-aluesarjojen-sarjailmoittautuminen-2020-21-alkanut/
https://www.basket.fi/basket/info/lisenssit/lisenssien-tuote-ja-rekisteriseloste/


Mineille ja mikroille uudet pelisäännöt 

Mineille ja mikroille uudet pelisäännöt – peli kasvaa jatkossa entistä enemmän pelaajien mukana 

Minien ja mikrojen pelisäännöt 

Läntisen alueen aluehallitus on kokouksessaan 8.6.2020 sarjamääräyksillä antanut minien ja 
mikrojen pelisääntöihin seuraavista asioista tarkemmat määräykset: 
 

• Vanhemmissa mineissä (2009) korin korkeus on 305 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 

min. Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti viisi pelaajaa molemmista joukkueista. 

Otteluihin nimetään kaksi erotuomaria.  

• Nuoremmissa mineissä (2010) ja vanhemmissa mikroissa (2011) korin korkeus on 260 cm, 

pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa 

molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään kaksi erotuomaria.  

• Nuoremmissa mikroissa (2012) ja Supermikro-ikäluokissa (2013) korin korkeus on 260 cm, 

pelipallon koko on 5, peliaika 4x6 min. Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa 

molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään kaksi erotuomaria. 

 

Läntisen alueen 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 2020–2021 

 

Ennen kauden alkua turnauksiin 

Läntisellä ja Keskisellä alueella järjestetään ennen kauden alkua tuttuun tapaan turnauksia. 
Lisätietoja saat klikkaamalla turnauksen nimeä. 

Delfin Basket, Tampere, 31.7.–2.8. 

Lauri Markkanen Tournament, Jyväskylä, 4.–6.9. 

Mieleinen Basket, Loimaa, 19.–20.9. 

 

Uusia sarjavastaavia tarvitaan 

Sarjavastaava on Aluehallituksen nimittämä henkilö, joka… 

• tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset  

• tekee omien sarjojensa otteluohjelmat kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden mukaisesti  

https://www.basket.fi/basket/uutiset/mineille-ja-mikroille-uudet-pelisaannot-peli-kasvaa-jatkossa-entista-enemman-pelaajien-mukana/
https://www.basket.fi/site/assets/files/15512/minien_mikrojen_pelisaannot_2020.pdf
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/lantinen_alue_sarjamaaraykset_2020-2021_final.pdf?cgajt
https://tampereenpyrinto.fi/koripallo/delfin-basket/
https://www.koriskoulu.fi/tournament
https://mieleinen.lokoko.fi/


• 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. 

Mikäli olet kiinnostunut astumaan sarjavastaavan tehtäviin Läntisellä alueella kaudelle 2020–2021, 
ota yhteyttä kenttäpäällikköön, Harri Jussila, 040 741 5818, harri.jussila@basket.fi 

 

Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni.  

 

Iloista alkavaa koriskautta 2020–2021 toivottaen; 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   
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