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KESKISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (kesäkuun 16.päivänä 2021) 

 

Moi; 

Olen koonnut tähän kenttäpostiin tarpeellista tietoa alkavaan kauteen 2021–2022 liittyen. 

-H 

 

 

Keskisen alueen sarjamääräykset 2021–2022 

Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä ja voimassa olevia koripallon 
virallisia pelisääntöjä sekä 13–14-vuotiaiden ja 6–12-vuotiaiden nuorten pelisääntöjä. 

Sarjamääräykset täsmentävät ja soveltavat em. sääntöjä alueiden käyttöön.   
 
Tutustu sarjamääräyksiin huolella > Keskisen alueen sarjamääräykset 2021–2022. 
 

Nuorten pelisäännöt – 6–12-vuotiaat 
 
Nuorten pelisäännöt – 13–14-vuotiaat  

 

 

 
Sarjailmoittautuminen 

Ilmoittautuminen 30.6. mennessä  

• Naisten ja Miesten 2.div.  
 

Ilmoittautuminen 15.8. mennessä  

• 13–19-vuotiaiden sarjat, Miesten kuntosarjat 
 

Ilmoittautuminen 31.8. mennessä  

• Minien sarjat 
 
Ilmoittautuminen 15.9. mennessä  

• Mikrojen ja supermikrojen sarjat  

Ilmoittautumisten ohjeet löytyvät sarjailmoittautumisen sivuilta. Alueen sarjamääräyksissä tai 

kenttäpäällikön ohjeessa on alueellisten sarjojen ilmoittautumisten eräpäivät. Uuden joukkueen 

ilmoittava henkilö luo itselleen FIBA Organizer -sarjanhallintaan tunnukset tai kirjautuu 

ilmoittautumaan aikaisemmilla tunnuksillaan – suotavaa on ilmoittaa joukkue vasta kun kauden 

yhteyshenkilö on tiedossa.  

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/keskinen_alue_sarjamaaraykset_2021-2022.pdf?vjnat
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minien_ja_mikrojen_pelisaannot_2020.pdf?hlax4
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/2020-21_13-14v_nuorten_pelisaannot.pdf?bozzl
https://www.basket.fi/infosivut/sarjailmoittautuminen/
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Ilmoittaessa useampia joukkueita sarjaan, on digitaalisen pöytäkirja eSCO:n takia huomioitava, 

että kirjaa aina joukkueen uutena joukkueena sarjaan eikä siis toista joukkuetta ilmoittaessa  käytä 

alasvetovalikossa näkyvää joukkuetta FIBA Organizerin ilmoittautumiskohdassa. Yhden joukkueen 

kirjaamisessa voi käyttää aiemman kauden tietoja. 

 

Lisenssit ja seurasiirrot 

Lisenssit tulevalle kaudelle ovat myynnissä 1.7.alkaen 

osoitteessa https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/. Lisenssityypeissä on tullut muutos nuorten 

puolella; jatkossa kaikki valtakunnallisiin sarjoihin osallistuvat joukkueet (myös 14-vuotiaiden 

kevään SM-sarja) pelaavat sarjaa 13–19-vuotiaiden kilpalisenssillä. Alueen sarjoja ja SM-

karsintasarjoja voi pelata 13–19-vuotiaiden harrastelisenssillä, jonka voi päästessään SM-sarjaan 

korottaa missä vaiheessa kautta tahansa kilpalisenssiksi samaisessa lisenssikaupassa. 

Tarkista vielä lisenssityypit kotisivuiltamme https://www.basket.fi/basket/info/lisenssit/lisenssien-

tuote-ja-rekisteriseloste/.  

Seurasiirtojen mahdollisuus alkaa myös 1.7. osoitteessa https://www.edustus.fi/basket. 

 

Minien ja mikrojen pelisäännöt 

Keskisen alueen aluehallitus on kokouksessaan 10.6.2021 sarjamääräyksillä antanut minien ja 
mikrojen pelisääntöihin seuraavista asioista tarkemmat määräykset eli ensisijaiset pelitavat: 
 

• Mini-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. Sarjoissa 

kentällä on samanaikaisesti viisi pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään 

kaksi erotuomaria.  

• Mikro-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 5, peliaika 4x8 min. Sarjoissa 

kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin nimetään 

kaksi erotuomaria.  

• Supermikro-ikäluokissa korin korkeus on 260 cm, pelipallon koko on 4, peliaika 4x6 min.  

 

Sarjoissa kentällä on samanaikaisesti neljä pelaajaa molemmista joukkueista. Otteluihin 

nimetään kaksi erotuomaria. Minien, mikrojen ja supermikrojen sarjaotteluissa ei ole 

puoliaikaa, kaikki erätauot ovat kahden minuutin pituisia. 

 

https://basket.lisenssikauppa.fi/shop/
https://www.basket.fi/infosivut/lisenssien-tuote-ja-rekisteriseloste/
https://www.basket.fi/infosivut/lisenssien-tuote-ja-rekisteriseloste/
https://www.edustus.fi/basket
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minien_ja_mikrojen_pelisaannot_2020.pdf?hlax4
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minien_ja_mikrojen_pelisaannot_2020.pdf?hlax4
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Supermikrot 2021–2022 

Supermikrosarjoissa (2014 ja myöhemmin syntyneet) pelataan Keskisellä alueella kaudella 2021–

2022 ensisijaisesti 4-koon pallolla. Palloja alkaa olla kaupoissa saatavilla ja Koripalloliitto lähettää 

vielä jokaiselle Keskisen alueen supermikrosarjoissa syyskaudella 2021 pelaavalle joukkueelle 

harjoituskäyttöön 4-koon palloja. 

 

Digitaalinen pöytäkirja eSCO 

Kaikissa Koripalloliiton sarjoissa suositaan digitaalisen pöytäkirja eSCO:n käyttämistä jatkossa 

ottelupöytäkirjana. Mikäli joukkue haluaa vielä käyttää paperista pöytäkirjaa, on se sallittua 

tulevalla kaudella; joukkueen on ilmoitettava vain sarjavastaavalle toimivansa näin. Paperisia 

pöytäkirjoja on myynnissä verkkokaupassamme https://shop.basket.fi/. 

 

Seuroille on jo pyynnöstä lähetetty seurakoodeja eSCO-palveluun, ja testiotteluita joukkue on 

pystynyt tekemään saatuaan seuralta joukkuekoodin. Seurakoodit säilyvät kaudesta toiseen 

samana, mutta joukkuekoodit nollautuvat tulevan kauden alussa. Joukkuekoodit lähetetään 

kootusti joukkueille sähköpostitse, kun sarjat on suljettu erotuomarinimeämiseen ja näkyville 

basket.fi-puolella. Joukkuekoodeja ei pysty ennen otteluiden julkaisemista muodostamaan 

palvelussa. Mahdollisesti kadonneen joukkuekoodin kauden aikana voi tilata uudelleen palvelusta, 

pyytää seuralta tai sarjavastaavalta tietoonsa. 

 

Lisätietoja eSCO:sta: https://www.basket.fi/basket/info/sarjatoiminta/esco-digitaalinen-

poytakirja/ 

 

Ennen kauden alkua turnauksiin 

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

Delfin Basket, Tampere, 30.7.–1.8. 

Lauri Markkanen Tournament, Jyväskylä, 3.–5.9. 

JBT-turnaus, Turku, 3.–5.9.  

Mieleinen Basket, Loimaa, 11.–12.9. 

Namika-turnaus, Tampere, 18.–19.9.  

https://shop.basket.fi/
https://www.basket.fi/infosivut/esco-digitaalinen-poytakirja/
https://www.basket.fi/infosivut/esco-digitaalinen-poytakirja/
https://tampereenpyrinto.fi/koripallo/delfin-basket/
https://lmt.torneopal.fi/
https://lmt.torneopal.fi/
https://www.jbt-turku.com/
https://mieleinen.lokoko.fi/
https://mieleinen.lokoko.fi/
https://namikaturnaus.torneopal.fi/
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Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni.  

 

 

Koririkasta alkavaa kautta 2021–2022 ja Aurinkoista Kesää toivottaen; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö, Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi   

 

mailto:harri.jussila@basket.fi

