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Sarjavastaavan tehtävät

Sarjavastaava
• Tarkistaa ilmoittautuneet joukkueet ja pyytää tarkistuskuittaus 

joukkueelta ilmoittautumisajan jälkeen
• Tekee lohkojaot tarvittaessa
• Tekee jatkosarjoihin ripeästi aikataulutuksen= heti kun sarjatilanne 

ratkeaa 

• Tiedottaa ohjelmasta myös erotuomarinimeäjää
• Toimittaa yhdyshenkilölistan joukkueille

• Tarkistaa Final Fourin osallistuvat joukkueet heti kun ne selviää 
• Osallistuu palkintojenjakoon omassa sarjassa oman aikataulun 

puitteissa
• Vastaa sarjan viestinnästä ja päätöksenteosta yhdessä kenttäpäällikön 

kanssa



Otteluohjelman luonti

• sarjavastaava päivittää peliviikot ohjelmaan

• sarjavastaava lähettää  peliviikko-ohjelman joukkueille 

• joukkueet päivittävät ajat nettiin viikon sisällä

• sarjavastaava tarkistaa ohjelman ja lukitsee sen

• sarja siirtyy tuomarinimeäjälle



Ohjeita yhdyshenkilölle

Ilmoita joukkue vasta kun joukkueenjohtaja on tiedossa koko
kaudeksi 

Toimi aikataulussa – mielellään etuajassa - mieluiten heti

Ole aina yhteydessä ensin sarjavastaavaan sarjaan liittyvissä
asioissa

Noudata kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä



Sarjaohjelmien ohjeistusta ja aikatauluja

• Uusien joukkueiden ilmoittautuminen ja divisioonan vaihto
• Uudet joukkueet ilmoittautuvat Baskethotellin ilmoittautumisen avulla 

kevään sarjoihin. Lisäksi uuden joukkueen tulee lähettää sähköposti 
ilmoittautumisesta sarjavastaavalle. 

• Ilmoittautuminen päättyy 1.12.
• Mikäli joukkue haluaa vaihtaa divaria, tulee siitä lähettää sähköposti 

sarjavastaavalle 1.12. mennessä. Divisioonan vaihtamisen osalta 
arvioidaan myös syksyn tuloksia.

• Syksyn sarjoissa mukanaolevat joukkueet eivät tee uutta 
ilmoittautumista.

• Sarjaohjelmien teko ja aikataulu keväälle

• Kevään sarjaohjelmat pyritään saamaan kuntoon ennen joulua 
aikataulujen osalta



Otteluaikojen syöttäminen 

• Otteluajat päivitetään ohjeen mukaisesti omalle peliviikolle

• Joukkueiden sopiessa otteluajasta ennen sarjan lukitsemista, 
voidaan ottelu päivittää eri peliviikolle. Tällöin otteluaika 
sovitaan vastustajan kanssa sähköpostin välityksellä

• Siirretty ottelu ei saa mennä kuitenkaan peliviikon 
alkuperäisten otteluiden päälle tai edelle.



Ottelusiirrot  

• Sarjaohjelman lukitsemisen jälkeen ottelusiirrot tehdään seuraavasti:
• Ottelusiirrot myöntää alueen sarjavastaava kirjallisen (sähköposti) hakemuksen 

perusteella. Hakemuksessa on ilmettävä siirron syy ja vastustajan kanssa sovittu 
siirretty ajankohta ja lisäksi joukkueiden väliset sähköpostiviestit ottelusiirrosta. 

• Sarjavastaava tekee päätöksen ottelusiirrosta anomuksen perusteella.
• Ottelusiirtoa tai ehdotuksia ei tehdä Baskethotellin ottelusiirtomenettelyllä !

• Hyväksyttävä ottelusiirron syy:  
• salin puuttuminen = salivuoro on peruutettu  tai sali on palanut

• Hyväksyttäviä syitä ei ole:
• pelaaja pelaa toisessa joukkueessa ja päällekkäinen peli”
• valmentajalla on oma peli tai toisen joukkueen peli valmennettavana

Kun ottelusiirto hyväksytään, niin 
• sarjavastaava ilmoittaa siirrosta joukkueille
• sarjavastaava ilmoittaa siirrosta tuomarinimeäjälle
• sarjavastaava päivittää uuden ajan Baskethotelliin


