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KESKISEN ALUEEN KENTTÄPOSTIA (marraskuun 29. päivänä 2022) 

  

Sarjailmoittautumiset kevätkaudelle 4.12. mennessä 

Vain kokonaan uusi joukkue ilmoittautuu kevään sarjaan järjestelmän kautta. Syyssarjaa 

pelannut joukkue jää sarjaan tai voi kilpailun järjestäjän määräysten mukaisesti toivoa 

sarjavastaavalta divisioonavaihdosta tai ilmoittaa sarjavastaavalle sarjasta luopumisesta 

sähköpostitse 4.12.2022 mennessä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kevään sarjoihin määrätä 

joukkueelle uusi sarjataso tarvittaessa. 

Kaikki sarjailmoittautumiset tehdään eLSA-sarjanhallintajärjestelmässä: 

• Kirjautuminen; https://elsa.basket.fi/, josta ohjaus vahvaan tunnistautumiseen 
• Jokainen käyttäjä saa tunnistautumisen yhteydessä Basket-ID-numeron 

kirjautumiseen sekä luo itselleen salasanan 
• Seurakäyttäjän tulee vahvistaa uuden joukkueen ilmoittautuminen ennen kuin 

yhteyshenkilö pääsee hallinnoimaan joukkueen tietoja 
• Lisätiedot: https://www.basket.fi/basket/info/sarjatoiminta/sarjailmoittautuminen-

elsa/ 

  

Rinnakkaisedustusoikeudet myynnissä 31.12. asti 

Rinnakkaisedustusoikeuden voi hankkia suoraan 

osoitteessa https://www.edustus.fi/basket/collateral/athlete. Rinnakkaisedustusoikeuden voi 

lunastaa vasta kun peruslisenssi pelaajalle on maksettu. Nuorten rinnakkaisedustusoikeudet ovat 

myynnissä 31.12.2022 asti, seniorikorikseen rinnakkaisedustusoikeuden voi lunastaa koko kauden 

ajan.    

 

Edustusoikeuksien siirtoaika (Seurasiirrot) päättyy 28.2. 

Edustusoikeuden siirron palveluun pääsee osoitteessa www.edustus.fi/basket. Palvelussa kuka 

tahansa voi aloittaa pelaajan seurasiirron. Palvelu lähettää vahvistussähköpostit pelaajan / 

huoltajan sekä seurojen sähköpostiosoitteisiin. Kun kaikki hyväksynnät on palvelussa suoritettu, 

siirtyy seurasidonnaisuus lisenssirekisterissä automaattisesti seuraavaksi päiväksi uuteen seuraan. 

Edustusoikeuden siirron voi tehdä ennen lisenssin maksamista tai sen jälkeen. Siirtoaika päättyy 

28.2.2023.  
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Yli-ikäisluvan saaneita pelaajia saa olla pöytäkirjassa kolme 

 
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.  

 
Keskisen alueen aluehallitus on täsmentänyt kilpailusääntöjen 38 §:n mukaisesti nuorten pelaajien 
edustusoikeuksia alueen nuorten sarjoissa seuraavasti:  
 
Luvan voi saada vain yhteen divisioonaan. 
 
14-vuotiaiden SM-karsintasarjana toimivaan 14-vuotiaiden syyskauden I divisioonaan ei voi anoa 
yli-ikäislupia.  
 
Alueen I-divisioonissa ja II-divisioonissa pelaavissa joukkueissa saa kunkin ottelun pöytäkirjassa 
olla merkittynä enintään kolme tällaisen luvan saanutta pelaajaa. Joukkuekohtaisesti 
myönnettävien lupien määrää ei tässäkään tapauksessa rajoiteta.   

 

Koripalloliiton kilpailusäännöt 2022–2023 

Minien ja mikrojen pelisäännöt 

Keskisen alueen sarjamääräykset 2022–2023 

Keskisen alueen minien ja mikrojen pelitavat 

 

Annan lisätietoja ja vastaan kysymyksiinne mielelläni. 

Koristerveisin; 

Harri 

Harri Jussila, kenttäpäällikkö 

Koripalloliitto; Läntinen ja Keskinen alue 

040 741 5818  harri.jussila@basket.fi     

https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/kilpailusaannot_2022-23_vahvistettu_22_6_2022-1.pdf?qongt
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minien_ja_mikrojen_pelisaannot_-_22_6_2022.pdf?k7vk3
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/keskinen_alue_sarjamaaraykset_2022-2023_2.pdf?r9d03
https://d3syc56w7foqy0.cloudfront.net/assets/files/15512/minit_ja_mikrot_keskinen_alue_22-23.pdf?mol3o
mailto:harri.jussila@basket.fi

