Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

4/2016

Kilpailu
9.11.2016

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

9.11.2016, klo 15.00

Paikka

Valo-talo, Sali I

Läsnä

Pasi Oksanen
Harri Aalto
Anne Fröberg
Harri Heikkilä
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Yrjö Kelhä
Jorma Kemppainen
Esko Kuha
Jarmo Mäkelä (kohdat 4-11)
Hannu Nurmi
Hannu Nurminen
Tuomo Salonen (kohdat 4-11)
Ingemar Sundelin
Mika Muukka

Poissa

puheenjohtaja

erikseen kutsuttuna

erikseen kutsuttuna
sihteeri

Jaana Kujala
Kari Suominen

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Oksanen avasi kokouksen klo 15.05.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraava lisäys ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohtaan 5 Kilpailukalenterit: Vuoden 2018 arvokilpailukalenteri.
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3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat:
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:









4.2

Yleisurheilukenttiä ja sisähalleja saneerattiin tai uusia rakennettiin
yhteensä 15 kpl kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia
yksittäisiä suorituspaikkoja.
Vuodelle 2017 on tulossa useita kenttähankkeita.
Mikkeli Areenan ja Olympiastadionin rakennustilanteiden päivitys.
OKM on perustanut työryhmän koskien mm. rakennusavustusten
raportointia.
Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaan päivittäminen.
EA on päättänyt uudesta rankingsysteemistä EM-kisoihin.
Vaasan joukkuemestaruuskisojen 1. liigan valmistelu etenee
suunnitelmien mukaisesti.

Hallituksen informaatio:
Kuultiin Pasi Oksasen yhteenveto mm. seuraavista ilmoitusasioista:





4.3

Ruotsi-ottelu 2016 onnistui hyvin.
Päätettiin Eliittikisa- ja nuorten Eliittikisapaikkakunnat.
Ruotsi-ottelun 2018 päätökset tämän vuoden lopulla. Kisapäivät ovat
perjantai ja lauantai illat.
TV-kisajärjestelmä uudistuu v. 2018.

Kilpakävelyn informaatio:
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelystä:



Seitsemän piirituomaria on koulutettu syksyn aikana.
Nyt mahdollisuus rekrytoida SM-kisajärjestäjiä myös Itä-Suomesta.

3
5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2017 arvokilpailukalenteri
Käytiin läpi tilanne vuoden 2017 arvokilpailukalenterista, joka löytyy
päivitettynä liiton kotisivuilta.

5.2

Vuoden 2018 arvokilpailukalenteri
TV-kisakonsepti uudistuu vuodelle 2018 ja sitä varten on perustettu työryhmä,
joka koostuu SUL:in ja YLE:n edustajista. Työryhmän ensimmäinen kokous on
pidetty 2. marraskuuta ja seuraava kokous sovittu tammikuun loppuun 2017.
Uudistus vaatii kilpailukalenteriin rakenteellisia muutoksia sekä
hakujärjestelmän selkeyttämistä. Uudistuksen periaatteet tulee olla valmiina
toukokuussa 2017. Sitä ennen kilpailukalenteria vuodelle 2018 rakennetaan
portaittain. Kilpailuvaliokunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa.

6
Kisajärjestäjät
6.1

Raportti SM-kilpailusta
Käytiin läpi raportti seuraavasta SM-kilpailusta:


6.2

SM-maraton, Lahti

Seinäjoen Kalevan kisojen aikataulu
Käytiin läpi Seinäjoen Kalevan kisojen alustava aikataulu. Päivittäisen
lajiohjelmaesitykseen päätettiin vaihtaa 100 m ja 200 m ajankohtien paikkoja
keskenään. Aikataulun suunnittelua jatketaan kilpailun johtajan ja
tuomarineuvoston puheenjohtajan välityksellä. Päämääränä on saada tiivis
aikataulu eri sidosryhmät huomioon ottaen.

6.3

SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2017
Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2017 (liite 1).

6.4

SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2017
Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston
jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2017.
Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien
toimesta informoiden liiton toimistoa.
Lista toimihenkilöistä julkaistaan liiton kotisivuilla, kun kaikki henkilöt saadaan
varmistettua. Listaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa.
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6.5

Anomus siirtää Jyväskylän SM-hallikisojen 2017 naisten kuulantyönnön
kilpailupäivää
Jyväskylän Kenttäurheilijat on lähestynyt kilpailuvaliokuntaa saadakseen luvan
siirtää naisten kuulantyönnön kisaa lauantailta sunnuntaille. Perusteluna
siirtoon on SM-hallikisoissa olevan naisten kuulantyönnön ja Porin
talvimestaruuskisoissa olevan naisten kiekonheiton järjestäminen samana
päivänä. Muutoksella pyritään saamaan kaikki parhaat urheilijat molempiin
lajeihin.
Kilpailuvaliokunta antoi luvan siirtää naisten kuulantyönnön sunnuntaille.
Samalla se velvoitti Jyväskylän Kenttäurheilijoita tiedottamaan muutoksesta
selkeästi ja aktiivisesti kilpailukutsussa sekä myös suoraan urheilijoille.

6.6

SM-viestit 2018 paikkakunta
Kilpailuvaliokunta oli myöntänyt kisat ehdollisena Mikkelin Kilpa-Veikoille
Urheilupuistoon. Valiokunta edellytti, että Mikkelin kaupungilta saadaan
kirjallinen sitoutuminen olosuhteiden kuntoon laittamisesta.
Mikkelin kaupunki on merkinnyt investointiohjelmaan kentän kunnostamisen
vuodelle 2017. Lopullinen päätös tehdään myöhemmin tänä vuonna
käsiteltäessä kaupungin budjettia vuodelle 2017. Täten valiokunta päätti
poistaa ehdollisuuden ja SM-viestit 2018 myönnetään Mikkelin Kilpa-Veikoille
Mikkelin Urheilupuistoon. Mikäli kunnostamisen aikataulussa esiintyy vielä
ongelmia, käsitellään asiaa uudestaan.

6.7

Nuorten kilpailujärjestelmä
Pasi Oksanen oli lähestytyt Tilastopajaa koskien tilastoihin perustuvaa
ottelumaista kilpailumuotoa nuorille. Ajatuksena on kerätä pisteitä
kilpailukauden aikana eri lajiryhmistä. Tilanne olisi nähtävissä jatkuvasti
reaaliaikaisena Tilastopajan sivuilla. Kehittämistä jatketaan yhteistyössä
Tilastopajan kanssa ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.

6.8

Vuoden 2019 SM-kisahakemukset
Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2019. Kaikille kiertojärjestyksessä
oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia, paitsi yleisen sarjan SM-hallikisoille.
Kiertojärjestyksen mukaan Pohjoisen-alueen vuoro on järjestää ko. kilpailu.
Hallitus on antanut valtuudet (2. marraskuuta) kilpailuvaliokunnalle etsiä uusi
hakija SM-hallikisoille vuodelle 2019. Päätettiin, että aluevastaavat etsivät
potentiaalisia hakijoita ja virallinen hakemus tulee tehdä 31.12.2016
mennessä ko. alueen kilpailuvastaavalle. SUL:n hallitus tekee lopullisen
päätöksen esitysten pohjalta.
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Kiertojärjestyksen ulkopuolella olevista kisoista vain maantiejuoksuun on
tullut hakemus. Aluevastaavat ja kilpakävelytoiminta pyrkivät aktiivisesti
etsimään hakijoita muihin vastaaviin kisoihin.

7
Olosuhdeasiat
7.1

Ohjeistus sähköisen lähetysjärjestelmän käytöstä
Syyskuun valiokunnassa oli päätetty tehdä oheistus sähköisen
lähetysjärjestelmän käytöstä. Asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat
lähetystoiminnan, laitetoimittajan ja kilpailutoiminnan edustajia, oli
kokoontunut käsittelemään sähköisen lähetysjärjestelmän käyttöä.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin Vesa Artmanin viimeistelemä ohjeistus (liite 2).
Tarkoituksena on myös järjestää erillinen käytännön koulutustilaisuus
sähköasejärjestelmän käytöstä tulevan hallikauden aikana.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin uudet ulkoratakauden Suomen ennätykset 2016. Päivitetyt
ennätykset löytyvät Tilastopajan sivuilta.

8.2

Ulkopuolella kilpaileminen
Käsiteltiin ja hyväksyttiin Mika Muukan valmistelema ohjeistus kilpailun
ulkopuolella kilpailemisesta (liite 3).

8.3

Sekakilpailut
Käsiteltiin Ari Paunoselta tullut esitys sekakilpailujen lieventämiseksi tietyissä
rajoissa. Valiokunta päätti jatkaa nykyistä käytäntöä kansainvälisten sääntöjen
mukaisesti, eikä hyväksyä esitystä. Valiokunta kuitenkin päätti seurata
tilannetta aktiivisesti.
Sääntölievennyksiä kansainvälisestä säännöstä on jo aiemmin tehty ja ohjeet
”lisäohjeet tulosten virallisuudelle ja tilastokelpoisuudelle” löytyvät liiton
sivuilta kohdasta: http://www.yleisurheilu.fi/kilpailut/ohjeet-ja-ohjeistot.
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8.4

Rata-arvonnat nuorten SM-hallikisoissa
Turun Urheiluliitto oli lähestynyt valiokuntaa esittämällä rata-arvontaa, mikä
poikkeaa kilpailuvaliokunnan aiemmin tekemästä ohjeista nuorten SMhallikisojen osalta. Päätettiin, että esitys hyväksytään ja samalla velvoitettiin
kisajärjestäjää tiedottamaan muutoksesta aktiivisesti.

8.5

Ranking-ohjeen tulkintaan SM-halleissa
Päätettiin lisätä ranking-ohjeistukseen kohta, jolla tuomarineuvosto voi
varsinkin nuorten SM-hallikisoissa käyttää valtuuksia laajemminkin, jos
suoraan rankingin mukaan laadituista eristä on tulossa hyvin epätasaisia.
Siirtoja voi joutua tekemään molempiin suuntiin eli nostamaan ja myös
laskemaan urheilijaa rankingissa.

8.6

SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys 2021-2025
Päätettiin perustaa työryhmä, joka valmistelee SM-kisojen alueellista
kiertojärjestystä. Ryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Ingemar Sundelin
(pj), Esa Kaihlajärvi ja Hannu Nurminen.
Evästyksenä ryhmälle pyydettiin ottamaan huomioon SM-hallikisojen asema
kiertojärjestyksessä, koska kaikilta alueilta ei löydy sopivaa sisähallia.
Asia käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa.

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Tulevat koulutukset
Päätettiin järjestää seuraavat koulutukset vuonna 2017:





9.2

Ruotsinkielinen 4-tason tuomarikoulutus, 14.-15.1.2017, Espoo
Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät, 25.-26.3.2017
SM-kisajärjestäjät, 8.4.2017
4-tason tuomarikoulutus, 6.-7.5.2017

Lähettäjäkortin myöntämien
Myönnettiin seuraavalle henkilölle kv. lähettäjäkortti:
Mikko Niininen

Lapin Lukko
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10
Seuraava kokous

11
Kokouksen päätös

JAKELU

Alustavasti 1. maaliskuuta 2017 klo 15.00 Valo-talossa.

Puheenjohtaja kiitti valiokuntaa kuluneesta vuodesta ja päätti kokouksen klo
17.35.

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja
Edustusurheilijat

