Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

Kilpailu
14.9.2016

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

14.9.2016, klo 15.00

Paikka

Valo-talo, Sali I

Läsnä

Pasi Oksanen
puheenjohtaja
Harri Aalto (kohdat 1-4, 5.3-12)
Harri Heikkilä
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Esko Kuha
Jaana Kujala
Jarmo Mäkelä (kohdat 5.3-12) erikseen kutsuttuna
Hannu Nurmi
Hannu Nurminen
Tuomo Salonen
erikseen kutsuttuna
Ingemar Sundelin
Kari Suominen (kohdat 4.3-12)
Mika Muukka
sihteeri

Poissa

Anne Fröberg
Yrjö Kelhä
Jorma Kemppainen

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.00.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin ennakkoon lähetetty esityslista.

3/2016
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4
Ilmoitusasiat
4.1

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












4.2

Tuomo Saloselle on myönnetty maantiereittien mittauksen IAAF:n Bmittaajan arvo.
Tampereen Ratinan Stadion saanut IAAF Class 1:n sertifikaatin.
Vaasalle on myönnetty Euroopan joukkuemestaruuskisojen ykkösliigan
kisa v. 2017.
Paavo Nurmi Games kilpailee ensi vuonna IAAF:n World Challenge kisasarjassa.
Joensuun ja Lapinlahden kisoja on haettu EA:n Area Permit -kisasarjaan.
Potentiaalisia kotimaisia arvokisaehdokkaita on lähestytty kirjeellä, joka
sisältää järjestämisen vaatimustason.
ITO-kokeet järjestetään vuoden kuluttua. Tällä hetkellä on menossa ITOpreppaus potentiaalisille ehdokkaille.
Tulospalveluohjelman tilannepäivitys.
IAAF on perustanut kolme työryhmää seuraaviin asiakohtiin:
o Tulosmanipulaatio
o Ikämanipulaatio
o Ostourheilijat
IAAF lopettaa M/N17-sarjan MM-kisat ensi vuoden jälkeen. Kenian
Nairobissa pidetään vielä MM-kisat v. 2017.

Hallituksen info
Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto hallituksen kokouksista seuraavasti:




4.3

SUL:n edustajien nimeäminen työryhmään, joka käsittelee SUL:n ja
Aikuisurheiluliiton yhteenliittymistä.
Parayleisurheilun SM-kisojen integroituminen Kalevan kisojen kanssa.
Työryhmän perustaminen TV-kisakonseptin uudistamiseen.

Kilpakävelytoimikunnan info
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta
seuraavasti:


Toimikunnan kokous pidettiin 28. elokuuta Helsingissä.
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Osallistujamäärät nuorten kisoissa ovat olleet hyviä.
Tuomarimääriä tulee nostaa.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelman valmistelu.
Kilpakävelyseminaari järjestetään 1. lokakuuta Jyväskylässä.

5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2017 arvokilpailukalenterin tilanne
Käytiin läpi vuoden 2017 arvokilpailukalenterin tilanne (liite 1).
Kauhavan SM22,19-vuotiaiden kisat siirrettiin järjestäjältä tulleen pyynnön
vuoksi viikkoa aiemmaksi alkuperäisestä ajankohdasta johtuen
majoitusvaraustilanteesta. Uusi ajankohta on 4.-6.8.2017.

5.2

Kilpailujen pisteyttäminen 2016
Käytiin läpi v. 2016 Paavo Nurmi Games:in, Eliitti-, Tähti- ja nuorten
Eliittikisojen saavuttamat kisapisteet.

5.3

Palaute kesän kisoista ja kilpailujärjestelmästä
Saatiin urheilijaedustajien Tuomo Saloselta palaute mm. seuraavista
asiakokonaisuuksista:






Urheilijat toivovat hyviä kilpailuja hyvissä olosuhteissa.
Kotimaisten arvo- ja TV-kisojen päivä- ja lajikoordinaatiota.
Enemmän hyviä kisoja elokuulle.
Kalevan kisojen, Ruotsi-ottelun ja Eliittikisojen sisältöjen muokkaamista.
SM-kisojen urheilijamäärät lajeittain.

Valiokunta kiitti Tuomo Salosta hyvin kootusta rakentavasta palautteesta ja
piti sitä hyödyllisenä valiokunnan työskentelylle. Kohtiin palataan seuraavassa
valiokunnan kokouksessa.
5.4

Piirin myöntämien kisojen myöntämisperusteet
Kilpailukalenterin koordinoinnilla pyritään siihen, että kisojen ajankohdat ja
lajit esiintyisivät tasaisesti koko kilpailukauden. Näin saman tasoiset urheilijat
kilpailisivat samoissa kisoissa. Kesäkauden kisojen osalta koordinointi tehdään
valmiiksi ko. vuoden keväällä. Täten ei ole tarkoituksenmukaista, että piirit
myöntävät koordinoinnin jälkeen kisoja, jotka ovat kilpailevia tapahtumia jo
myönnetyille kisoille.
Päätettiin, että tiedotetaan piirejä nykyisestä käytännöstä, jotta vältytään
päällekkäisyyksiltä. Mikäli kuitenkin näköpiirissä saattaa olla tulossa kilpaileva
tapahtuma, niin tällöin ennen kilpailun myöntämistä, tulee järjestävän seuran
ja piirin olla yhteydessä Suomen Urheiluliittoon.
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Kisajärjestäjät
6.1

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










6.2

SM-maantiekävelyt, Turku
SM-viestit, Helsinki
Kalevan kisat, Oulu
SM M/N22,19, Lappeenranta
SM M/N17,16, Kajaani
SM M/N15,14, Hämeenlinna
Pohjoismaisten ja Baltian mestaruuskisat M/N22, Espoo
SM-moniottelut, Joensuu ja Kuopio
Ruotsi-ottelu, Tampere

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2017
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle
2017:
Nuorten SM-hallit, Turku
SM M/N22,19, Kauhava
SM M/N17,16, Iisalmi
SM P/T15,14, Raasepori
SM-moniottelut, Hyvinkää
SM-moniottelut, Riihimäki
SM-maraton, Jyväskylä

6.3

Ella Rantala, Kari Suominen jäseneksi
Ari Honkanen
Jaana Kujala
Harri Lammi
Marja Kylämä
Eero Rautio
Mikko Ikäheimonen

Seinäjoen Kalevan kisojen päivittäinen lajijakauma
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Pasi Oksanen esitteli Seinäjoen Kalevan
kisojen alustavaa päivittäistä lajijakaumaa. Tarkempaan aikatauluun palataan
seuraavassa valiokunnan kokouksessa.

6.4

Kilpailulupa- ja ilmoittautumismaksut vuodelle 2017

6.4.1

Kilpailulupamaksut 2017
Päätettiin kilpailulupamaksut vuodelle 2017 seuraavasti:
Kilpailulupamaksut
*
*
*
*
*
*

IAAF/EA-kilpailut
Eliittikisat
Tähtikisat
Nuorten Eliittikisat ja karnevaalit
Kansalliset kilpailut
Piirin myöntämät kilpailut

200 €
100 €
80 €
50 €
40 € (max ¤)
30 € (max ¤)
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¤) Alueet ja piirit voivat itse rakentaa omat hinnastonsa erityyppisille heidän
myönnettäviinsä kuuluville kilpailuille. Hintahaitarin yläraja saa kuitenkin olla
enintään kansallisissa kilpailuissa 40 €:ssa ja piirin myöntämissä kilpailuissa 30
€:ssa.
Kansalliseen kisaluokkaan kuuluvat: Ulkoratakilpailut, hallikilpailut,
kävelykilpailut sekä maasto- ja maantielajien kilpailut. Alueet myöntävät ja
hallinnoivat kansallisia kilpailuja.
6.4.2

SM-kisojen ilmoittautumismaksut
Päätetiin vuoden 2017 SM-kisojen ilmoittautumismaksut seuraavasti:
*
*
*

Henkilökohtaiset lajit normaalisti:
paitsi:
erikseen järjestettävät moniottelu-SM:t
SM-maraton
SM-maantiekävelyt
SM-maantiejuoksut
Viestit

6.5

Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2017

6.5.1

Kalevan kisat ja aikuisten SM-hallit

15 € / laji
30 € / hlö
30 € / hlö
30 € / hlö
30 € / hlö
25 € / laji / joukkue

Huoltajakortit
Huoltajakortin omaava henkilö toimii joukkueenjohtajan tavoin ja järjestäjä
voi olla häneen yhteydessä seuraa koskevissa asioissa. Huoltajakortteja
annetaan seuroille ilman veloitusta urheilijamäärän mukaan seuraavasti:
Urheilijoita

Kortteja

Käsiohjelmia

1 - 10
yli 10

1
2

1
2

Valmentajakortit
Lisäksi seura tai urheilija voi lunastaa erillisiä valmentajakortteja saman
määrän kuin on ilmoitettuja urheilijoita. Valmentajakortilla pääsee liikkumaan
kisoissa koko tapahtuman ajan valmentajille tarkoitetuilla alueilla kuten
lämmittelykentällä ja valmentajien katsomopaikoilla. Järjestäjä voi tarvittaessa
rajata lajikohtaiset katsomopaikat vain kuhunkin lajiin osallistuvien
urheilijoiden valmentajille. Valmentajakortin hinta on sama kuin urheilijan
ilmoittautumisen hinta eli 15 €/kpl. Hinta sisältää myös yhden kappaleen
käsiohjelmia.
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Valmentajayhdistyksen jäsen
Valmentajayhdistyksen jäsen, jolla ei ole henkilökohtaista valmentajaa
kisoissa, voi lunastaa valmentajayhdistyksen kortilla erikoishintaan pääsylipun
kisoihin. Hinta neuvotellaan erikseen kisajärjestäjän kanssa.
6.5.2

SM-viestit
SM-viesteihin annetaan veloituksetta yhdistettyjä huoltaja/valmentajakortteja
seuraavasti:

6.5.3

Joukkueiden määrä

Kortteja

Käsiohjelmia

1-5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
yli 30

2
4
6
8
10

2
4
6
8
10

Muut SM-kisat
Muihin SM-kisoihin annetaan veloituksetta yhdistettyjä
huoltaja/valmentajakortteja seuraavasti:

6.6

Urheilijoita

Kortteja

Käsiohjelmia

1-5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 60
yli 60

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

SM-viestien paikkakunta 2018
Mikkeliin on myönnetty SM-viestit v. 2018 ehdollisena. Kisojen saaminen
edellyttää Urheilupuiston pinnoitteen saneerausta.
Mikkelin kaupungin virkamiesportaalta ollaan saatu tieto, että Mikkelin
Urheilupuiston suorituspaikat on suunniteltu kunnostettavaksi ennen v. 2018
SM-viestejä. Lopullisen päätöksen kunnostamisesta saadaan kaupungin
budjettipäätösten yhteydessä myöhemmin tänä vuonna.
Asiaan palataan seuraavassa valiokunnan kokouksessa.
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6.7

Nuorten 15-19 -vuotiaiden kilpailujärjestelmä
Viime valiokunnan kokouksessa käsiteltiin perustetun työryhmän raporttia
koskien nuorten 15-19 -vuotiaiden kilpailujärjestelmän kehittämisestä. Käytiin
asiakohdat läpi ja päätettiin, että tämän syksyn aikana kysytään Tilastopajalta
mahdollisuutta valmistaa tilastoihin perustuvaa moniottelumaista
kilpailumuotoa.

7
Olosuhdeasiat
7.1

Alueelliset kenttätarkastukset
Viime vuoden loppuun mennessä tuli alueiden ja piirien saada valmiiksi
kenttätarkastukset. Sovittiin, että asiaan palataan v. 2016 syyskuun
valiokunnan kokouksessa.
Käytiin läpi tilannekatsaus ja päätettiin, että alueet kartoittavat ne kentät,
joissa on isoimmat puutteet. Asiaan palataan seuraavassa valiokunnan
kokouksessa.

7.2

Kansallinen ohjeistus vilpinpaljastuslaitteiden käytöstä
Sähköasejärjestelmissä on ilmennyt ongelmia useassa ei kilpailuissa ja kesken
kisan on jopa jouduttu vaihtamaan ruutiaseen käyttöön. Kilpailuvaliokunta
päätti, että se ei suosittele sähköasejärjestelmän käyttöä ennen kuin
laitevalmistajilta saadaan varmistus laitteiden teknisestä toimivuudesta sekä
ohjeistus niiden käytöstä. Asiaan palataan seuraavassa valiokunnan
kokouksessa, johon mennessä toivotaan selvitystä laitevalmistajilta.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

Ulkopuolella kilpaileminen
Ulkopuolella kilpailemisen tarkoitus on antaa mahdollisuus saada virallinen
tulos ilman sijoitusta. Kuluneena kesänä on ilmennyt, että ulkopuolella
kilpailemisella on pyritty saamaan kilpailusääntöjenvastaisia etuja.
Päätettiin valmistella säännöstö ulkopuolella kilpailemisesta ja asiaan palataan
seuraavassa valiokunnan kokouksessa.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Sähköinen koulutusjärjestelmä/verkko-opiskelu
Viime keväänä aloitettiin 3-tason tuomarikoulutus sähköisessä
koulutusjärjestelmässä. Koulutuksessa kävi noin 90 henkilöä. Järjestelmään ei
ole tarkoitus tehdä isoja muutoksia.
2-tason tuomarikoulutus voidaan tällä hetkellä tehdä normaalina
lähiopiskeluna. Uutena vaihtoehtoisena mallina tehdään 2-tason koulutus
myös sähköiseen järjestelmään. Järjestelmässä käydään läpi säännöt ja tentti
laji lajilta. Tähän koulutusjärjestelmään pääsee liittymään vapaasti, joka
helpottaa suuresti ylläpitäjän tehtäviä. Tämän osion on tarkoitus valmistua
keväällä 2017.

9.2

Valtakunnalliset koulutukset
Päätettiin, että v. 2017 järjestetään seuraavat valtakunnalliset koulutukset:





9.3

Tuomarikouluttajapäivät
4-tason tuomarikoulutus; suomenkielinen
4-tason tuomarikoulutus; ruotsinkielinen
SM-kisajärjestäjien koulutus

Toimitsijoiden rekrytointi seurakentässä
Pidetiin välttämättömänä, että seurat rekrytoivat aktiivisesti toimitsijoita
omiin kilpailutapahtumiin. Uusi sähköinen koulutusjärjestelmä helpottaa
seuroja rekrytoinnissa. Piirien tulee informoida seuroja uuden
koulutusjärjestelmän käytettävyydestä.

10
Tulevat mahdolliset sääntöpäivitykset
Käytiin läpi lähetekeskusteluna tulevia mahdollisia sääntömuutoksia.
Viralliseen käsittelyyn ne tulevat seuraavan
mestaruuskilpailusääntöpäivitysten yhteydessä.
Samalla päätetiin, että seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa nimetään
työryhmä valmistelemaan SM-kisojen alueellista kiertojärjestystä.

11
Seuraava kokous

9. marraskuuta 2016 klo 15.00, Sali I

12
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.05

9
JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Henkilökunta
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Tilastopaja

