Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

Kilpailu
21.5.2015

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

21.5.2015, klo 15.00

Paikka

Valo-talo, Sali I

Läsnä

Pasi Oksanen
puheenjohtaja
Harri Aalto
Anne Fröberg
Harri Heikkilä
Ari Honkanen (kohdat 1-10)
Esa Kaihlajärvi
Jorma Kemppainen (kohdat 5-12)
Hannu Nurmi
Hannu Nurminen
Ingemar Sundelin
Mika Muukka
sihteeri

Poissa

Yrjö Kelhä
Jaana Kujala
Kari Suominen

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.04.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin ennakkoon lähetetty esityslista.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2/2015

2
4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat
Kuultiin Mika Muukan ja Pasi Oksasen yhteenveto seuraavista asioista:















4.2

Vesa Artman on valittu jatkamaan IAAF:n lähettäjäpaneelissa vuosille
2016 – 2019 ja Ville Aho on valittu EA:n videomittaus- ja
maalikameratuomaripaneeliin.
Pohjoismaisten 10 000 m, maratonin ja hallimaaottelun kisamuodoista ja
kiertojärjestyksistä ei saatu lopullista päätöstä PM-kongressissa
maaliskuussa. Asioiden käsittelyä jatketaan PM-pääsihteerikokouksessa
syyskuussa.
Vuodesta 2017 lähtien moniottelujen Euroopan Cup on nimeltään
Euroopan moniottelujen joukkuemestaruuskilpailut.
Urheilukenttien huoltotiloja sekä laajarunkohallien turvallisuutta
koskevien työryhmien tekemät ohjeet ovat valmistuneet.
SUL on antanut Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät –oppaaseen
yleisurheilua koskevat tiedot. Valmistuttuaan opas löytyy sähköisenä.
Suomen, yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, lähettämä
sääntömuutosesitys pituussuuntaisten kenttälajien alastuloalueen
mittauspaikan merkitsemisestä näkyvästi ei mennyt läpi IAAF:n
hallituksessa, vaikka IAAF:n tekninen komitea oli puoltanut esitystä.
Uuden tulospalveluohjelman valmistuminen etenee. Seuraavana vaiheena
on ohjelman testaus kaikille lajeille heti kesäkuun alussa.
TV-hallikisan hakemuslomakkeet on toimitettu potentiaalisille hakijoille.
Päätös kisan myöntämisestä tehdään kesän hallituksen kokouksessa.
Kalevan kisojen uusi ranking-ilmoittautumisjärjestelmä aukeaa toukokuun
aikana.
Tampereelle ollaan hakemassa nuorten M/N19-vuotiaiden MM-kisoja
vuodelle 2018. IAAF tekee päätöksen kisapaikasta marraskuussa 2015.
Mikkeliin suunniteltu sisäharjoitteluareena etenee suunnitelmien mukaan.
Mahdollisesti se olisi valmis v. 2017.

Hallituksen ja liittovaltuuston info
Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto hallituksen ja liittovaltuuston kokouksesta:









Päätökset SM-kisajärjestäjistä.
PM-kongressin asioita.
Strategiatyö etenee.
Seuraliigan säännöt päätettiin. Työstön alla on vielä pistetaulukko.
SUL on mukana suomenkielisessä viestikarnevaaleissa.
Ehdokkaita on nimetty IAAF:n ja EA:n toimielimiin.
Urheilijoiden edustus valiokunnissa (kilpailu & valmennus).
Kaikkien valiokuntien yhteiskokous on 4.7. Seinäjoella.
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4.3

Kävelykiertue
Anne Fröberg raportoi, että toinen kävelykiertue on järjestetty Tampereella.
Ohjaajakoulutukseen osallistui 11 henkilöä, heistä kuusi jäi
tuomarikoulutukseen.
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Strategian valinnat 2017–2020
Päätettiin kilpailuvaliokunnan strategisiksi valinnoiksi seuraavat teemat:
1. Yleisurheilijan urapolku:
o Houkutteleva ja portaittain nouseva kilpailujärjestelmä P/Tsarjoista M/N-sarjoihin; erityiskohde 15/17/19-vuotiaiden
kilpailujärjestelmä.
o Nuoremmissa sarjoissa kisat tulee olla tavoitettavissa urheilijoiden
lähialueilta.
o Tärkeimpien kilpailujen määrittely ja niiden lajiohjelmat
(karnevaalit, YAG, am-kisat, pm-kisat, Vattenfall-seuracup,
Nuorten Eliitti, Tähtikisat, SM-kisat, maaottelut).
o Em. kohdat tulee valmistella yhdessä valmennusvaliokunnan
kanssa.
2. Seurojen elinvoima:
o Sisä- ja ulkoharjoittelupaikat on saatava kuntoon ympäri Suomea;
keskityttävä kasvukeskuksiin. Erityishuomiona
pääkaupunkiseudun sisäharjoittelutilat.
o Kilpailupuolen koulutus sekä jatkuvuus kilpailujen järjestämisessä.
o Harjoittelu- ja kilpailupaikkojen hinnoittelu; karkaako käsistä.
3. Lajimielikuva, imago:
o Digitalisointi ja sähköiset järjestelmät on saatava kuntoon aina
ilmoittautumisesta tilastointiin saakka, sis. LIVE-tulospalvelun
kaikissa kisoissa.
o Yhtenäinen nettialusta kaikille SM-kisoille.
o Miten kilpailut järjestetään, miten kiinnostavat paikalla olevaa
yleisöä.
o Kaupunkikisat strategisena valintana.
4. Toimintatapojen uudistaminen:
o Nopeaa ja suoraviivaista toimintaa. Toteuttajina käytetään eri
sidosryhmiä (vapaaehtoisia toimijoita). Nykyinen ketju (SULalueet-piirit-seurat-toimijat) on liian pitkä ja kankea. SUL:sta
viestin saapuminen itse toimijoille ei läheskään aina toteudu.
o Sääntöjen ja hallinnon virtaviivaistaminen.
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Kilpailukalenterit
6.1

Vuoden 2016 arvokilpailukalenteri
Käytiin läpi vuoden 2016 arvokilpailukalenteri. Muutaman TV-kisan ajankohta
on vielä avoinna. Tästä syystä koordinointityötä jatketaan edelleen siten, että
arvokilpailukalenteri tullaan päättämään 14.6. SUL:n hallituksen kokouksessa,
jonka jälkeen kalenteri julkistetaan.
Selkeimmin avoinna on lajikarnevaalien ajankohta. Valiokunta linjasi, että
kilpailukalenterin kokonaisuuden kannalta paras paikka lajikarnevaaleille on
viikkoa ennen juhannusta, jolloin myös saadaan perinteinen TV-näkyvyys.
Tämä on myös YLE:n suositus. Karnevaalijärjestäjät ovat esittäneet myös
vaihtoehtoa, jossa lajikarnevaalit ovat kahdessa osassa SM-viestien ja EMkisojen aikaan. Tällöin kuitenkin mitä todennäköisimmin ilman TV-näkyvyyttä.
Päätettiin, että lajikarnevaalit ovat ennen juhannusta, ellei YLE:n kanssa saada
neuvoteltua korvaavaa TV-kilpailujen pakettia. Kalenterin koordinaatiotyötä
valmistelevat ja esityksen 14.6. hallitukselle tekevät Pasi Oksanen ja Mika
Muukka.

6.2

Tulevien kilpailujen hakuajat syksyllä 2015
Päätettiin hakuajat seuraavasti:







30.9.2015 mennessä Eliittikisat, Tähtikisat, nuorten Eliittikisat, Vattenfall
Seuracup ja kv.-hallikisat vuodelle 2016.
30.9.2015 mennessä SM-kilpailut vuodelle 2018.
15.–30.11.2015 välisenä aikana kaikki avoimet aluekilpailut vuodelle 2016.
15.1.2016 alkaen piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2016.
31.1.2016 mennessä Pohjoismaiset maaottelut vuodelle 2017.
15.2.2016 mennessä Kalevan kisat vuodelle 2019.

Samalla todettiin, että avoimia aluekisoja myöntävät alueet. Kuitenkin näiden
kisojen nimeksi voidaan halutessa laittaa ”kansallinen”
tai ”nuorisokansallinen”.
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Kisajärjestäjät
7.1

Raportit SM-kilpailuista
Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailuista:





SM-hallit, nuoret, Turku
SM-hallimoniottelut, Helsinki
SM-maantiejuoksut, Siuntio
SM-maastot, Imatra
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7.2

SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2016
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi:
SM-hallit, aikuiset
SM-hallit, nuoret
SM-hallit, moniottelut
SM-maantiejuoksut
SM-maastot
SM-maantiekävelyt
SM-viestit
Kalevan kisat

PM-kisat M/N22
7.3

Ari Honkanen
Harri Lammi
Mika Suihko
Pauli Huuskonen
Inger Nabb
Pekka Kuusisto
Pasi Oksanen
Raimo Kallioniemi (pj.)
Tapio Pesu
Manne Willman
Yrjö Kelhä

Toimihenkilöt Ruotsi-otteluun
Nimettiin seuraavat tuomarit ja toimihenkilöt Ruotsi-otteluun 2015
Tukholmaan:
Tuomaritarkkailijat:

Lähettäjä:
Kuuluttaja:
Kävelytuomari:
Tuomarineuvosto:

Pasi Oksanen (joht.)
Ari Honkanen
Raimo Kallioniemi
Jaana Kujala
Mika Suihko
Vesa Artman
Juha Kylänpää
Markku Ruonavaara
Yrjö Kelhä
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Olosuhdeasiat
8.1

Alueelliset kenttätarkastukset
Saatiin alueittain tilanneraportit kenttätarkastusten etenemisestä. Työn on
määrä olla valmis vuoden 2015 loppuun mennessä.

8.2

Kenttätasot saman kunnan alueella
Kuntaliitosten yhteydessä voi saman kunnan alueella olla useita
urheilukenttiä. Samalla on esille noussut kysymyksiä sekä kenttien tasoista
että saneeraustarpeista.
SUL:n v. 2009 valmistuneessa olosuhdestrategiassa on otettu asiaan kantaan
seuraavasti: Tämän hetkisten kunta- ja palvelurakenteen muuttumisen vuoksi
tulee uuteen yhdistyneeseen kuntaan saada yksi pääkenttä, jolla voidaan
järjestää SM-kisoja. Pääkentän lisäksi tulee muiden kenttien suorituspaikat
säilyttää toimintakuntoisina ja turvallisina. Näillä kentillä voidaan eri
materiaalivaihtoehtoja käyttäen saada suorituspaikoista monipuolisia.
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Säännöt ja ohjeet
9.1

IAAF:n sääntömuutokset 1.5.2015
IAAF:n hallitus oli päättänyt seuraavat sääntömuutokset astumaan voimaan
1.5.2015:



9.2

1200m-400m-800m-1600m viestijuoksu viralliseksi lajiksi, jossa
hyväksytään myös maailmanennätykset.
Kilpakävelyissä Pit Lane (varikkorata) hyväksyttiin viralliseksi osaksi
kilpailua. Varikkorataa voidaan käyttää niissä kisoissa, joissa se on
mainittu ko. kilpailun säännöissä.

Euroopan seurajoukkueiden mestaruuskisojen ilmoittautumisen säännöt
Päätettiin Euroopan seurajoukkueiden mestaruuskisojen (ECCC)
ilmoittautumisen säännöt (liite 1)

9.3

Kalevan Maljan pistelasku vuodesta 2016 eteenpäin
Uuden seuraliigan (entinen seuraluokittelu) pistelaskusääntömuutosten
yhteydessä on esiin noussut myös Kalevan Maljan pistelaskun muuttaminen.
Keskustelun jälkeen valiokunta totesi, että kahta päällekkäistä järjestelmää ei
kannata ylläpitää.

9.4

Tarkennetut sekakilpailusäännöt; lisäohjeet tulosten virallisuudelle
Vahvistettiin lisäohjeet tulosten virallisuudelle (liite 2).

9.5

Valtakunnallisten kisasarjojen osakilpailujen muoto
Päätettiin, että jatkossa kaikki piirin myöntämät kilpailut eivät saa olla
pelkästään oman seuran jäsentenvälisiä muilta suljettuja kilpailuja. Mikäli
seura haluaa järjestää pelkästään seuran sisäisiä jäsentenvälisiä kisoja, niin ne
tulee anoa ”seurakisaksi”, mutta näiden kisojen tulokset eivät ole
tilastokelpoisia.
Seuraottelut ovat edelleen mahdollista järjestää ko. seurojen välisinä
kilpailuna piirin myöntäminä. Lisäksi painotettiin, että yleisurheilulisenssi on
pakollinen kilpailulupa, joka tulee olla maksettuna ennen kilpailua.
Samalla päätettiin, että valtakunnallisten kisasarjojen säännöt tulee
hyväksyttää kilpailuvaliokunnassa.

9.6

Uusien ja sivuttujen Suomen halliennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin hallikaudella 2015 saavutetut uudet ja sivutut Suomen
ennätykset.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
10.1

Palautteet järjestetyistä koulutuksista

10.1.1

Valtakunnalliset kouluttajapäivät 21.–22.3. Järvenpää
Osallistujia oli reilut 70 henkilöä ja käsiteltäviä asioita oli runsaasti. Koulutus
onnistui erinomaisesti ja palaute on ollut positiivista. Samalla saatiin jo
suuntaviivoja seuraavan vuoden koulutuksen sisältöön.

10.1.2

SM-kisajärjestäjien koulutus 18.4. Tampere
Osallistujia oli reilut 30 henkilöä ja koulutus järjestettiin nyt toisen kerran
yhden päivän mittaisena koostuen miniluennoista. Koulutus keskittyi suurelta
osin kilpailujen läpiviemiseen. Tulevaisuudessa tulee harkita erillistä
koulutusta keskittyen itse tapahtuman järjestämiseen, jossa yhtenä teemana
on kisojen taloudellinen onnistuminen.

10.2

Tulevat koulutukset

10.2.1

NTO-taso
NTO-tason koulutus järjestetään 13.–15.11.2015. Nykyisille aktiiviselle NTOtuomareille on ajatuksena järjestää kertausosio koulutuksen yhteydessä.
Tarkempaan ohjelmaan palataan seuraavassa kokouksessa.
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Seuraavat kokoukset

12
Kokouksen päätös

JAKELU

17. syyskuuta 2015 klo 15.00, Sali 1 ja
11. marraskuuta 2015 klo 15.00, Sali 1.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

