OHJEISTUS JOUKKUEILLE 2017-18
Eteläinen alue

1) ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittaudu BasketHotelliin haluamiinne sarjoihin osoitteessa
http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/sarjailmoittautuminen/
seuraavien aikataulujen mukaisesti:

Aikuisten sarjoihin ilmoittautuminen
•
•
•
•

Miesten ja naisten II divisioonat 15.6.2017 (ilmoittautuminen alueen toimistoon)
Miesten III divisioona
15.6.2017 (ilmoittautuminen alueen toimistoon)
Miesten kuntosarja, mammasarja 15.9.2017
Miesten ja naisten muut sarjat 15.8.2017

Nuorten syksyn sarjoihin ilmoittautuminen
•
•

13-19-vuotiaiden nuorten sarjat 15.8.2017 mennessä
minien ja mikrojen sarjat
10.9.2017 mennessä

Nuorten kevään sarjoihin ilmoittautuminen
• kaikki ikäluokat
1.12.2017 mennessä
Ilmoittautuneet joukkueet näkyvät basket.fi:ssä ko. sarjan kohdalla. Joukkueen ilmoittautumisen
jälkeen alueen toimisto päivittää manuaalisesti ilmoittautumisen basket.fi-sivustolle päivittäin,
joten ihan reaaliaikainen lista ei ole.
Tutustu alueen sarjamääräyksiin osoitteessa
http://www.basket.fi/@Bin/39657314/Eteläisen+alueen+sarjamääräykset+2016-17.pdf.
Nuorten alueen aloituspalaverit pidetään aina välittömästi ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.
Kutsut tilaisuuksiin lähetetään suoraan joukkueille. Avauspalaveripäivät
- 13-19 -vuotiaiden sarjat ke 16.8.2017 klo 17:30 Helsingin jäähalli
- minit ja mikrot
ma 11.9.2017 klo 17:30 Helsingin jäähalli
Aloituspalaverissa jokainen sarja käy itse läpi ko. sarjalle parhaat mahdolliset peliviikot, tekee
mahdolliset lohkojaot, aikataulun jatkolohkoille ja kevätkaudelle, sopii nousijoiden ja putoajien
määrän kevätkaudeksi sekä sopii yhteiset pelisäännöt. Sarja-avauksessa on myös oiva tilaisuus
tutustua sarjan muihin yhteyshenkilöihin.
Sarjavastaava tekee otteluohjelman joukkueiden toiveiden mukaisesti BasketHotelliin viikon
kuluessa aloituspalaverista (nuoret) tai ilmoittautumisen päättymisestä (aikuiset). Sarja avataan
joukkueille sen valmistuttua, jonka jälkeen joukkueilla on aloituspalaverissa yhdessä sovittu aika
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lisätä kotiotteluaikansa BasketHotelliin ennen sarjan sulkemista. Ohjeet otteluiden päivittämiseen
löytyy osoitteesta http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/baskethotel_ohjeita/.
Kotiotteluajat on kohteliasta lähettää tiedoksi vastustajalle. Muista tarkista jo etukäteen koulujen
syysloma-, ylioppilaskirjoitus-, hiihtoloma- ja muut ajat, jolloin koulu voi mahdollisesti olla
suljettuna käytöltä, jotta vältytään ottelusiirroilta kesken sarjan.
Ennen sarjan sulkemista ottelusiirrot peliviikon ulkopuolelle ovat syystä riippumatta mahdollisia,
kunhan vastustaja siihen suostuu. Annetun peliviikon ulkopuolelle ei itse pysty merkitsemään
kotiotteluaikaa, jolloin sen voi tehdä vain sarjavastaava. Sarjan sulkemisen jälkeen ottelusiirrot
ovat maksullisia ja voimassa vain sarjavastaavan hyväksymisen ja perustellun syyn jälkeen.

Kevään sarjat / nuoret
Ilmoita hyvissä ajoin syksyllä sarjasi sarjavastaavalle, mikäli joukkue haluaa vaihtaa divisioonaa,
viimeistään kuitenkin 1.12.2017. Ilmoitusta divisioonavaihdosta ei tarvitse tehdä alueelle. Vain
kokonaan uudet joukkueet ilmoittautuvat BasketHotellin kautta järjestelmään.
Kaikkiin muihin sarjoihin kuin 1. divisiooniin voi kevääksi ilmoittautua, paitsi sarjoissa, joissa ei ole
kuin yksi divisioona sekä mikrojen kaikkiin sarjoihin. Kevääksi ilmoittautuneet joukkueet näkyvät
sarjan kohdalla.
Sarjavastaava tekee kevään sarjaohjelman välittömästi ehtiessään ilmoittautumisen päätyttyä.
Kevään sarjat ovat joukkueilla julki viimeistään 15.12.2017. Sarjat suljetaan erotuomarinimeämistä
varten viimeistään 23.12.2017.
Kevään sarjoihin ilmoittautumisen yhteydessä sarjavastaava kyselee joukkueen innokkuutta
osallistua aluefinaaliturnauksiin, jotka järjestetään kaikissa kolmessa divisioonassa. Mikäli joku
joukkue ei halua osallistua, voidaan kysyä seuraavilta ko. halukkuudesta. Muistutuksena kuitenkin,
että aluefinaaleista luopuminen maksaa liittovaltuuston vahvistaman luovutusmaksun verran.
Vain siinä tapauksessa, että kevään aluefinaaleista luopumisesta ilmoittaa sarjavastaavalle
1.12.20xx mennessä, ei luopumissakkoa lähetetä.
Aluefinaaliaikataulut 2017-18
• Minit ja mikrot
20.-22.4.2018
• 13-14 -vuotiaat
27.-29.4.2018 (C-nuoret)
• 15-19 -vuotiaat
4.-6.5.2018 (AB-nuoret)

2) EROTUOMARITOIMINTA
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Kaikkiin otteluihin alueella nimetään erotuomarit. Jotta erotuomarinimeäminen onnistuu, täytyy
sarjan sulkemisen ja ensimmäisten pelien välillä olla vähintään viikko nimeämisaikaa.
Otteluun, johon ei ole ilmoitettu paikkaa tai aikaa, ei nimetä tuomareita. Varmista siis, että omien
otteluidesi tiedot lisäät ennen uuden listan julkaisua. Nimeämisaikataulua voi seurata alueen
ilmoitustaululta:
http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/alueet/etelainen/erotuomarinimeaminen/
Mikäli tuomari tuomitsee yksin ottelun, on hän oikeutettu puolitoistakertaiseen palkkio-osuuteen.

3) PÖYTÄKIRJAT JA LISENSSIT
Pöytäkirjat annetaan joukkueille avauspalaverissa tai lähetetään postitse kotiin. Ottelun tulos tulee
päivittää BasketHotelliin ottelupäivänä. Pöytäkirjat tulee lähettää ottelun jälkeisenä arkipäivänä
sarjavastaavalle. Kunkin sarjavastaavan kanssa on erikseen sovittava, ottaako hän vastaan
skannattuja pöytäkirjoja.
Pöytäkirjan täyttöohjeet löydät osoitteesta
http://www.basket.fi/@Bin/1458005/Toimitsijaohje.pdf
Pelaajien lisenssinumerot on kirjoitettava jokaiseen pöytäkirjaan (lukuun ottamatta turnauksia,
joissa vain ensimmäiseen). Virheellisesti täytetystä pöytäkirjasta voidaan seuralle määrätä
liittovaltuuston vahvistama rikemaksu pöytäkirjan tai tilastoinnin laiminlyönnistä.
Muista pyytää myös erotuomareilta lisenssinumerot sekä nimet selkeästi kirjoitettuna
pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjassa on erotuomari ilman lisenssinumeroa, selvittää alue asian ja
erotuomaritoiminnan kurinpitäjä tarvittaessa kohdistaa erotuomariin kurinpitotoimenpiteitä.
Seurakohtaiset lisenssilistat löytyvät erikseen lähetettyjen käyttäjätunnuksen ja salasanan takaa
osoitteesta https://lisenssi.sportti.fi/tiedostot/10086357/lisenssiluettelot/.
Seurasiirtolistalta voi myös tarkistaa hyväksytyt seurasiirrot, mikäli on tarvetta:
http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/seurasiirrot/.
Mikäli lisenssi näkyy vielä avoimena seurakohtaisilla listoilla, voi siihen olla monta syytä:
Yleisimpiä ongelmia lisenssin kirjautumisessa
Huomioi, että seurakohtaiset lisenssilistat Internetissä eivät ole reaaliaikaisia. Lisenssi näkyy
maksettuna seurakohtaisilla listoilla 2-5 pankkipäivän (ei siis viikonloput) kuluttua maksusta.
Mikäli lisenssi ei kuitenkaan ole seurakohtaisille listoille kirjautunut, voi kyseessä olla joku alla
olevista ongelmista. Kaikissa tapauksissa tulee olla yhteydessä Koripalloliittoon.
• Maksu on maksettu väärälle Koripalloliiton tilille. Maksu ei kirjaudu Sporttirekisteriin.
• Maksu on maksettu ilman viitettä. Maksu ei kirjaudu Sporttirekisteriin.
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•
•
•

•

•
•

•

Maksussa on käytetty väärää viitenumeroa. Lisenssi ei kohdistu oikealle lisenssipelaajalle.
Lisenssi on lunastettu väärään seuraan.
Maksun summa on virheellinen. Mikäli pitäisi lunastaa esimerkiksi 33 euron
rinnakkaislisenssilisenssi, mutta maksetaan 32 tai 37 euron summa, ei maksu kohdistu
oikein. 37 euron summalla pelaajalle kohdistuu erotuomarilisenssi, 32 euron summa ei
vastaa mitään lisenssiä ja jää näin ollen kohdistumatta kokonaan.
Pelaajalle on ostettu ylemmän sarjan lisenssi vaikka ikäluokkansa mukaisesti kuuluisi ostaa
ikäluokan lisenssi. Virheellinen summa ei kohdistu mihinkään. Lisenssi ostetaan siis aina
ikäluokan, ei sarjatason mukaan.
On maksettu kaksi eri summaa. Järjestelmä ei automaattisesti osaa yhdistää kahta eri
maksua samalla viitenumerolla.
On maksettu jo olemassa olevan lisenssin viitenumerolla toinen (esimerkiksi rinnakkainen)
lisenssi. Samalla viitenumerolla maksetut maksut eivät automaattisesti kirjaudu kahdeksi
eri lisenssiksi.
On maksettu viitenumerolla vakuutuksellinen lisenssi. Sporttirekisterissä ei kuitenkaan ole
pelaajan koko sosiaaliturvatunnusta, vain syntymäaika. Vakuutusosuuden takia maksu ei
kohdistu.

Alueen kurinpitoryhmä selvittää lisenssittömien pelaajien tilannetta ja tekee tarvittaessa
kurinpitopäätöksen. Mikäli pelaaja todetaan edustuskelvottomaksi, tuomitaan ko. joukkueen
voittamat ottelut hävityksi tuloksella 0-40. Valmentajan lisenssittömyys käsitellään myös
kurinpitoasiana.

Yli-ikäispelaajat
Yli-ikäiselle voi anomuksesta hakea lupaa pelata vuotta nuorempien sarjassa sääntöjen mukaan,
mikäli
• pelaajan seurassa ei ole oman ikäluokan joukkuetta,
• erivapauden myöntämiselle on lääketieteellinen peruste.
Yli-ikäispelaajalupa voidaan myöntää vain yhteen joukkueeseen ja divisioonaan.
Yli-ikäispelaajahakemukset lähetetään sähköpostitse alueen toimistoon; hakijana tulee olla seuran
allekirjoitusoikeudellinen henkilö, ei siis esimerkiksi pelaajan vanhempi tai joukkueenjohtaja.
Sähköpostissa pitää olla pelaajan nimi, syntymäpäivä, joukkue johon yli-ikäisyyttä haetaan sekä
hakemisen perusteet. Yli-ikäisyys voidaan myöntää vain yllä olevin perustein; Pelaajan koko,
koripallotaidot, sosiaalinen osaaminen tai esimerkiksi loppuvuoden syntymäpäivä eivät ole
perusteita yli-ikäisyyden myöntämiselle. Haettaessa yli-ikäispelaajalupaa lääketieteelliseen
perusteeseen vedoten, täytyy toimittaa hakemuksen liitteenä todiste lääkäriltä tai
kouluterveydenhoitajalta. Myönnetty yli-ikäispelaajalupa lähetetään sähköpostitse hakijalle sekä
sarjavastaavalle. Tämä lupa tulee olla jokaisessa ottelussa mukana mahdollista tarkistusta varten.

4) OTTELUSIIRROT JA LUOPUMISET
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Ottelusiirrot
Suljetun sarjan jälkeen tehdyt ottelusiirrot kulkevat vain sarjavastaavan kautta, joukkue ei pääse
enää koskemaan otteluihin BasketHotellin puolella. Ottelusiirroissa on oltava aina sarjavastaavaan
yhteydessä, ei suoraan nimeäjään. Ainoastaan siinä tapauksessa, että ottelu peruuntuu
viikonloppuna viime hetkellä, lähetä nimeäjälle tekstiviesti. Hän peruu tuomarit.
Sarjavastaava hyväksyy tai hylkää kaikki sarjan ottelusiirrot. Ottelusiirtoja ei myönnetä kuin siitä
syystä, että pelisali on syystä tai toisesta pois käytöstä. Salin vuokraajalta tarvitaan kirjallinen
todistus (esim. sähköposti) asiassa. Siirtoja myönnetään lähtökohtaisesti vain ajankohtaan, jonne
ei ole vielä nimetty tuomareita. Vähintään uuden pelin ajankohtaan täytyy olla viikko ilmoituksesta,
jotta nimeäjä ehtii nimetä tuomarit uudelleen.
Kaikissa ottelusiirroissa tulee olla vastustajan hyväksyntä samassa sähköpostissa. Muista kerätä
sarjan nimi, divisioona, lohko, pelaavat joukkueet, ottelun uusi päivämäärä, aika ja paikka,
ottelusiirron peruste sekä vastustajan hyväksyntä samaan sähköpostiin, jonka osoitat
sarjavastaavalle.
Alueen aktiivisten tuomarien, jotka haluavat viheltää myös harjoitus- tai siirrettyjä otteluita, lista
löytyy osoitteesta http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/alueet/etelainen/aktiivituomarilista/.

Otteluiden luovuttaminen
Kaikissa sarjoissa ottelun tai turnauksen luovutuksesta määrätään aluehallituksen hyväksymä
rikemaksu:
•
•
•
•

Aikuiset 150 euroa
ABC-juniorit 100 euroa
Mini- ja mikrojuniorit 50 euroa
Aluefinaalit 350 euroa

Sarjasta luopuminen
Jos joukkue luopuu sarjasta otteluohjelman julkaisemisen jälkeen (julkaiseminen = otteluohjelma
lähetetty joukkueille tiedoksi), sille määrätään rikemaksu 350 euroa. Ilmoita luopumispyynnöstä
sarjavastaavalle. Alue tarkistaa asian vielä seuralta.
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