KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISEN VUOSIKIERTO
TOUKOKUU

SEURA
* Pm- ja sisuhuipentumamitalien
tilaaminen

PIIRI
* Täydentävien
kilpailuhakemusten
tarkastaminen ja
myöntäminen järjestelmään
(sähköinen järjestelmä auki
koko kesän;
kilpailukalenteri.fi/piirihaku)

ALUEET/Aluevastaavat
* Tarkista/muistuta am-kisojen
mitalien tilaaminen

SUL
* Valiokunnan kokous:
- kansallinen kilpailuhaku esillä
- talven SM-kisojen palaute
- Arvokilpailukalenterin
päättäminen seuraavalle
vuodelle
- SE:t hallikausi
- Suomi-Ruotsimaaottelukuvio/valvojien
valinta joka toinen vuosi
- Valvojien valinta hallikausi
* Kilpailuhakutekstin
kokoaminen/muokkaaminen

* Kilpailuhakuilmoituksen
julkaisu

* Kilpailuhakuilmoituksen
julkaisu

* Kilpailuhakuilmoituksen
julkaisu SUL:n sivuilla
* Valiokunnan kokous
- kesän SM-kisaraportit ja
mahd. toimenpiteet
- Kesän kansallisten pisteet
- Kilpailulupamaksut
* Eliitti, N eliitti, Tähtikisojen ja
Vattenfall-finaalien hakeminen
30.9. mennessä
* Eliitti, N.Eliitti ja Tähtikisojen
järjestäjien valinta 31.10
mennessä

KESÄKUU
HEINÄKUU
ELOKUU

SYYSKUU

* Seuraavan vuoden kilpailurungon
suunnittelu (mitä haetaan?)
* SM-kisojen, Eliitti, Nuorten eliitti,
YAG:n, Vattenfall seuracupin ja
Tähtikisojen hakeminen 30.9.
mennessä

SM-kisahakemusten toimitus
alueille 30.9. mennessä

LOKAKUU

* Tulevan vuoden avointen
aluekisojen hakusuunnitelma

* Aluemestaruuskisarungon
suunnittelu seuraavalle vuodelle
* Alueen SM-kisahakemusten
pohjalta olosuhdetarkastukset
* Lausunnot N.eliitti ja
Tähtikisojen hakemuksiin.
* Alueen SM-kilpailujen käsittely

* SM-kisahakemusten pohjalta
olosuhdetarkistukset
MARRASKUU

* Avoimet aluekisojen hakeminen
30.11. mennessä
* Kenttävaraukset
* Hallikauden suunnittelu

* SM-kilpailujen hakemusten
toimitus kilpailuvaliokunnalle
* Avoimet aluekisahakemukset
saapuvat

JOULUKUU

* Avoimet aluekisojen
täydentäminen/muuttaminen
aluevastaavien sitä pyytäessä.
(Tarvittaessa piirien myöntämien
hallikisojen hakeminen piirin
kilpailuvastaavan kautta)
* Seurat
- hakevat piirin myöntämiä kisoja
15.2 mennessä (piirikohtaisia eroja)
- suunnittelevat kesän
kilpailurungon
- tarkistavat kenttävaraukset kesän
kisoihin
- tuomarikurssitarpeen kartoitus
* Piirihaku kesän kalentereihin
päättyy
* Aluemestaruuskisahakemukset.
* Tuomarikurssitukset

*Avoimet aluekisojen
hakemusten
käsittely/toimenpiteet
* Hallikauden avointen
aluekisojen julkaiseminen

TAMMIKUU

HELMIKUU

* Piirin myöntämien haku
aukeaa
 ilmoitus seuroille/piirien
kotisivuille
* Piirit tiedottavat avoimien
aluekisojen valinnat seuroihin

* Hakemukset 15.2.??
mennessä.  Piirikalenterin
kokoaminen hakemusten
pohjalta alkaa.

* Aluevastaavat käyvät
korjaukset läpi
kalenterikokoukseen mennessä.
* Aluevastaavat tiedottavat
avoimien aluekisojen valinnat
piireille.

* Avoimet aluekisat haku auki
15.- 30.11.
* Valiokunnan kokous:
- SM-hakemusten toteaminen
- Olosuhdekartoitus
- Talvimestaruuskisat
- SM-kisavalvojat
- Tulosrajat hallikausi
- SE:t kesäkausi
* Avoimet aluekisojen
hakemusten koonti

* Kalenterikokous 15.1.
mennessä

* Valiokunnan kokous:
- SM-kisajärjestäjien käsittely
- Kalenterikokouksen palaute
ja toimenpiteet
- Seuraavan vuoden
arvokilpailukalenterin
lähetekeskustelu
- Tulosrajat kesän kisoihin

MAALISKUU

* Tuomarikurssitukset

* Piirien kilpailukalenterin
täydentäminen alueen
yhteisillä kilpailutiedoilla.

HUHTIKUU

* Tuomarikurssitukset
* Aluemestaruuskisojen
mitalitilaukset
* Piirin kilpailukalenterit jakoon

* Kirjalliset kilpailukalenterit
painoon ja jakoon

* Alueiden kilpailukalentereiden
synkronointi
* Aluemestaruuskisojen valvojat
ym. kisajärjestelyt
* Avointen aluekisojen
julkaiseminen
kilpailukalenterissa

* Kesän Eliitin, N eliitin,
Tähtikisojen, lajikarnevaalien ja
YAG:n julkaiseminen
kilpailukalenterissa

*Seuraavan vuoden
kilpailuhaun valmistelu alkaa

