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1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.03.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohtaan 5 Kilpailukalenterit: Kalevan kisojen 2017 ajankohta.
Kohtaan 6 Kisajärjestäjät: Nuorten SM-hallikisojen 2015 päivittäinen
lajiohjelma.
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3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4
Ilmoitusasiat
4.1

Hallituksen informaatio
Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto seuraavista ilmoitusasioista (kirjattuna
kilpailutoimintaan liittyvät kohdat):






4.2

Eliittikisajärjestäjät 2015 on päätetty.
Ruotsi-ottelun 2016 ja 2018 järjestämispaikkakuntien päättäminen.
Televisioitava nuorten Eliittikisa järjestetään Nurmijärvellä 2015.
Seuraluokittelun uudistamisen tilanne.
YLE-palaveri pidettiin lokakuussa.

Yleiset ilmoitusasiat
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista ilmoitusasioista:








4.3

PM-10000m kilpailu jatkuu vielä ainakin yhden vuoden.
PM-maraton -maaottelu järjestetään Tukholman maratonin yhteydessä
30.5.2015.
11 saneerattua tai uutta urheilukenttää valmistui tänä vuonna.
Sisähalliprojekteja on suunnitteilla.
Tulospalveluohjelman kehitystyö on meneillään; valmis v. 2016.
PM -tekninen konferenssi järjestetään 28.–29.11.2014 Oslossa.
Paavo Nurmi Games´in kisaluokka varmistuu marraskuun aikana.

Raportti kilpakävelytoimikunnan kokouksesta
Kuultiin Anne Fröbergin raportti kilpakävelytoimikunnan kokouksesta.
Pöytäkirja luettavissa www.kilpakävely.fi.

5
Kilpailukalenterit

5.1

Vuoden 2015 arvokilpailukalenteri
Mika Muukka esitteli tilanteen vuoden 2015 arvokilpailukalenterista.
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Samalla päätettiin, että merkittävien kv. hallikisojen koordinaatioita tulee
parantaa. Jatkossa kisojen kriteerit lisätään kilpailujen hakuilmoitukseen ja
haettavat kisapäivät määritetään etukäteen.
5.2

Hallikauden 2015 pääkilpailut
Mika Muukka esitteli hallikauden 2015 pääkilpailujen järjestämistilanteen.
Helmikuun ensimmäisestä viikosta on tulossa ruuhkainen. Valiokunta kysyi
Jarmo Mäkelää auttamaan päivämäärien koordinoinnissa.

5.3

Aluemestaruuskisojen ajankohdat ja muoto 2015
Käytiin alueittain läpi aluemestaruuskisojen ajankohdat vuodelle 2015. Kisojen
tarkka toteutusmuoto saadaan varmistettua vasta kun saadaan
seuraluokittelun pistelaskusäännöt päätettyä.
Mestaruuskilpailusääntöjen viimeisessä kappaleessa on ”Alueiden
mestaruuskilpailut”. Seuraluokittelun uusien sääntöjenmuutosten jälkeen
tulee kyseinen kohta päivittää erikseen.
Viidellä alueella kuudesta on olemassa päätös strategian mukaisten
aluemestaruuskisojen järjestämisestä v. 2015.

5.4

Tarkennukset kilpailujen myöntämisen kriteereiksi
Yleiset hakukriteerit on ilmoitettu kilpailujen hakuilmoituksessa elokuussa.
Päätettiin, että Ari Honkanen tekee vielä tarkennuksia avoimien aluekisojen
myöntämisen kriteereiksi ja toimittaa ohjeet alueiden kautta piireille ja
seuroille.
Samalla päätettiin pitää aluevastaavien kesken kilpailukalenterikokous
9.1.2015 Tampereella.

5.5

Kalevan kisojen 2017 ajankohta
Seinäjoen Kalevan kisojen päivämääriksi vahvistettiin 21.–23.7.2017.
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Kisajärjestäjät
6.1

Raportit SM- ja arvokilpailuista
Käytiin läpi raportit seuraavista SM- ja PM-kilpailusta:



SM-maraton, Joutseno
PM-maastot, Vantaa
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6.2

Anomus siirtää SM-hallimoniottelujen P/T15-sarjojen 5-ottelut
SM-hallimoniottelut ja Tampere Junior Indoor Games järjestetään samana
viikonloppuna 7.-8.3.2015. Molemmissa kisoissa on myös P/T15-sarjojen
urheilijoita.
Moniottelijoilta on tullut esitys siirtää P/T15-sarjojen 5-ottelut järjestettäväksi
yleisten sarjojen SM-hallien yhteyteen. Tämä järjestely sopii myös molemmille
kisajärjestäjille.
Kilpailuvaliokunta päätti siirtää P/T15-sarjojen 5-ottelut järjestettäväksi 21–
22.2.2015 Tampereella.
Samalla molempia kisajärjestäjiä velvoitettiin informoimaan siirrosta selkeästi
ja mahdollisimman pian.

6.3

Porin Kalevan kisojen aikataulu ja ranking-ilmoittautuminen
Pasi Oksanen esitteli Porin Kalevan kisojen alustavan aikataulun sekä rankingilmoittautumisen periaatteet. Aikataulu valmistuu keväällä 2015 kun saadaan
mm. YLE:n kommentit.
Uuden ranking-ilmoittautumismallin perusteena on saada ennalta määritelty
osanottajamäärä lajeittain. Näin kilpailuaikataulu saadaan tehtyä sopivaksi
urheilijoiden ja katsojien kannalta. Tällä mallilla osa urheilijoista pääsee
kisoihin tulosrajoilla, jotka ovat pääsääntöisesti kovemmat kuin tämän vuoden
tulosrajat. Loput urheilijat pääsevät ranking-sijoitusten perusteella.
Lopullisesti kisarajat ja järjestelmän tarkka muoto päätetään seuraavassa
valiokunnan kokouksessa helmikuussa 2015.

6.4

SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2015
Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2015 (liite 1).

6.5

SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2015
Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston
jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2015.
Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien
toimesta informoiden liiton toimistoa.
Lista toimihenkilöistä julkaistaan SUL:n kotisivuilla, kun kaikki henkilöt saadaan
varmistettua. Listaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa.

6.6

Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa
Mestaruuskilpailusääntöjen mukaan vuodesta 2015 lähtien huoltajakorttien
määrät ja niiden mahdolliset maksut päätetään vuosittain
kilpailuvaliokunnassa.
Kilpailuvaliokunta vahvisti huoltaja- ja valmentajakortit vuodelle 2015 (liite 2).
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6.7

Tulevien vuosien SM-kisahakemukset
Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2017. Kaikille kiertojärjestyksessä
oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia. Kiertojärjestyksen ulkopuolella
olevista kisoista maratonin ja maantiejuoksuun on tullut hakemukset. Muiden
osalta valiokunnan jäsenet pyrkivät löytämään järjestäjät.

6.8

Nuorten SM-hallikisojen 2015 päivittäinen lajiohjelma
Mestaruuskilpailusäännöistä poikkeava 2,5-kisapäivän malli oli hyväksytty SMkisoja päättäessä v. 2013. Nyt saatiin tiedoksi päivittäinen lajiohjelma, jota oli
suunniteltu tuomarineuvoston puheenjohtajan, kisajärjestäjän ja
valmennusosaston toimesta. Lajiohjelma on nähtävillä kisajärjestäjän
kotisivuilla. Tästä eteenpäin kilpailuaikataulua valmistellaan
tuomarineuvoston puheenjohtajan johdolla.

7
Olosuhdeasiat
7.1

Olympiastadion
Mika Muukka antoi raportin Olympiastadionin kunnostustilanteesta ja
rakentamisen aikataulusta. SUL on ollut tiiviisti mukana antamassa
yleisurheilun kannalta toimivia ratkaisuja ja tällä hetkellä kaikki SUL:n antamat
toiveet ovat sisällytetty suunnitelmiin.

7.2

Rakentamisen laatutaso
Urheilukenttien rakentamisen laatutasossa on ollut toivomisen varaa.
Myöskään suunnittelijat eivät aina ole ymmärtäneet yleisurheilun sääntöjä ja
käytäntöjä, ja päätetyt ratkaisut eivät ole olleet toimivia. Syinä ongelmiin ovat
olleet mm. kiire, ammattitaidon sekä valvonnan puute.
Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kentän rakennusvaiheessa seurat pääsisivät
vaikuttamaan suunnitelmiin ja olemaan mukana projekteissa alusta loppuun
saakka. Välttämättä jokaisessa seurassa ei ole riittävästi asiantuntemusta
olosuhdekysymyksissä. Tällöin neuvoja kannattaa kysyä liiton toimistolta.

8
Säännöt ja ohjeet

8.1

Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin uudet ulkoratakauden Suomen ennätykset 2014. Päivitetyt
ennätykset löytyvät Tilastopajan sivuilta.
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8.2

P/T9-sarjojen miniottelut 2015
Saatiin tiedoksi seurapalvelujohtoryhmän päättämät P/T9-sarjojen
miniottelulajiparit vuodelle 2015. Säännöt ja lajiparit ovat samat kuin tänä
vuonna.
Mahdolliset muutokset tehdään sen jälkeen, kun uusi tulospalveluohjelma
saadaan käyttöön v. 2016.

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Tulevat koulutukset



Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät: 21.- 22.3.2015, Järvenpää
SM-kisajärjestäjäkoulutus: 18.4.2015, Tampere, Varala

10
Seuraava kokous

Pidetään 25. helmikuuta 2015 klo 15.00 Valo-talossa.

11
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.
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