Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

4/2017

Kilpailu
16.11.2017

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

16.11.2017, klo 15.05

Paikka

Radiokatu 20, Sali I

Läsnä

Rami Urho
Harri Aalto
Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Raimo Kallioniemi
Lassi Korhonen (paikalla 5.4-11)
Esko Kuha
Jaana Kujala
Pasi Oksanen (paikalla 6.4-11)
Ingemar Sundelin
Mika Muukka

puheenjohtaja

Skype-yhteys

Skype-yhteys
Skype-yhteys
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.05.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2
4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat:
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:
•
•
•
•

•

•
•
4.2

Pasi Oksanen on nimetty IAAF:n ITO-paneeliin
Marko Salminen, Pekka Pitkälä ja Janne Väre on nimetty EA:n
dopingtestaus delegaattien paneeliin
IAAF on alkanut sertifioida lähetyslaitteita
Pohjoismaiset kävelymestaruuskisat on poistettu ohjelmasta. Kävelylajit
lisättiin Pohjoismaiseen nelimaaotteluun ja mestaruuskisoihin M/N19sarjaan sekä Ruotsi-otteluun M/N17-sarjaan
Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia rakennettiin yhteensä 19 kpl
kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia yksittäisiä
suorituspaikkoja. Muutaman kentän saneeraus keskeytyi sateisen sään
takia, ja prosessi jatkuu keväällä
Vuodelle 2018 on tulossa useita kenttähankkeita
Eliittikisojen uusi nimi on Motonet GP -kisa

Hallituksen informaatio:
Kuultiin Rami Urhon yhteenveto mm. seuraavista asioista:
•
•
•
•

4.3

TV-kisojen päättäminen
Alueellisen kiertojärjestyksen puoltaminen
Toimintasääntöjen valmistelu
Seuraliigan pistelaskukauden muuttaminen vuodelle 2018

Kilpakävelyn informaatio:
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan asioista seuraavasti:
•
•
•
•
•

4.4

Kokous pidetiin 7. lokakuuta
Urheilijavalinnat leiritykseen
Kävelykarnevaalit Jämsään
Kävely-cup kisoista
Kävelyklinikoita on tarkoitus lisätä

SUL – SAUL -neuvottelut
SAUL:n vuosikokous pidetään 25. marraskuuta 2018 Jyväskylässä. Asialistalla
on mm. SAUL:n lakkauttaminen ja aikuisurheilun siirtyminen SUL:n
alaisuuteen sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat.
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5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2018 arvokilpailukalenteri
Käytiin läpi tilanne vuoden 2018 arvokilpailukalenterista, joka löytyy
päivitettynä liiton kotisivuilta.

5.2

Palaute seurafoorumeissa käsitellyistä kilpailupuolen asioista
Seurafoorumeissa oli lähinnä käyty läpi aluemestaruuskisojen muotoa ja
ajankohtia sekä kilpailukalenteria yleisellä tasolla

5.3

Työryhmän raportti kilpailukalenterin koordinoimisesta
Viime kokouksessa oli perustettu työryhmä koordinoimaan liittojohtoisesti
kilpailupäiviä ja lajiohjelmia. Tähtikisojen ja nuorten Eliittikisojen ajankohdat
on päätetty vuodelle 2018. Uutena muutoksena nuorten Eliittikisoja
myönnettiin vain kolme kappaletta, koska nuorten lajeja lisätään GP- ja
Tähtikisojen yhteyteen.
Tähtikisoille on saatu tehtyä alustava lajiohjelma, jossa on otettu huomioon
kisajärjestäjien toiveet sekä myös GP-kisojen lajit. Lopulliset lajiohjelmat
valmistuvat alkuvuodesta 2018.
Myöhemmin keväällä työryhmä alkaa kehittää vuoden 2019 kisojen
koordinointia.

6
Kisajärjestäjät
6.1

Raportti SM-kilpailusta
Käytiin läpi raportit seuraavista SM-kilpailusta:
•
•

6.2

SM-ottelut, Hyvinkää & Riihimäki
SM-maraton, Jyväskylä

Jyväskylän Kalevan kisojen aikataulu
Esa Kaihlajärvi esitteli Jyväskylän Kalevan kisojen aikataulun. Kilpailuvaliokunta
evästi aikataulun suunnittelutyötä seuraavasti: Parempi päivittäinen
lajitasapaino miesten ja naisten kesken, juoksulajeja tulee tiivistää ja
kenttälajeja tulee sijoittaa enemmän lomittain.
Kilpailunjohtaja yhdessä tuomarineuvoston puheenjohtajan kanssa vie asiaa
eteenpäin ottaen huomioon annetut evästykset.
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6.3

Nuorten SM-hallikisojen 2018 päiväohjelman muutosesitys
Kuortaneen Kunto on lähestynyt kilpailuvaliokuntaa saadakseen luvan siirtää
päivää aiemmin perjantaille kaikki 60 m alkuerät, M19-sarjan seiväshypyn,
N19-sarjan kolmiloikan ja kuulantyönnön, M17-sarjan pituushypyn ja N17sarjan korkeushypyn.
Perusteluina on esitetty mm. urheilijaystävällisemmällä päiväohjelmalla,
kilpailupäivien pituuden lyhentämisellä ja valmentajaseminaarin
järjestämisellä.
Kilpailuvaliokunta antoi luvan siirtää em. lajit sillä edellytyksellä, että kisat
aloitetaan aikaisintaan perjantaina 23. helmikuuta klo 17.00 ja ruokailu
saadaan järjestettyä vielä kisan jälkeen. Samalla velvoitettiin Kuortaneen
Kuntoa tiedottamaan muutoksesta selkeästi ja aktiivisesti.

6.4

SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2018
Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2018 (liite 1).

6.5

SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2018
Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston
jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2018.
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.

6.6

Vuoden 2020 SM-kisahakemukset
Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2020. Kaikille alueellisessa
kiertojärjestyksessä oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia. Todettiin, että
SM P/T15,14-kisojen hakijalla kenttäolosuhteet eivät ole SM-kisakelpoisessa
kunnossa. Päätettiin, että kaupungilta tulee saada kirjallinen sitoutuminen
olosuhteiden kuntoon saattamiseksi 31. tammikuuta 2018 mennessä. Mikäli
kirjallista lausuntoa ei saada, niin alueelta (piirin sisäisessä kiertojärjestyksessä
kisan järjestämisvuoro on Varsy:lla) tulee saada toinen hakija.
Alueellisen kiertojärjestyksen ulkopuolella olevista kisoista halliotteluihin ja
maantiejuoksuihin ei ole tullut hakemuksia. Päätettiin, että alueet ja piirit
pyrkivät aktiivisesti etsimään hakijoita em. kisoihin.
SM-kisahakemukset käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa.
Lopullisen päätöksen tekee hallitus.
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7
Olosuhdeasiat
7.1

Maantiereittien mittaukset
Maantiereitit tulee mitata virallisesti tilastokelpoisuuden takia. Mitattujen
reittien listaa ylläpidetään liiton kotisivuilla. Reittilistan tulee olla kunnossa,
jotta järjestelmä toimisi. Tämä on tärkeää sekä kisajärjestäjille että
osanottajille. Tällä hetkellä listaa päivitetään kerran vuodessa. Todettiin, että
asiaan tulee saada parannusta ja päivitysten välit tulee saada tiheämmiksi.
Asiaa aletaan selvittää toimiston toimesta.

7.2

Tekonurmet
Informaatio-ohjauksella ollaan saatu kunnat kattavasti ymmärtämään, että
tekonurmia ei tule asentaa yleisurheilukentille. Viime vuosina niitä on
asennettu muutamia lähinnä 300/350 m yleisurheilukentille Pohjois- ja ItäSuomeen. Näissä tapauksessa pitkille heittolajeille on erillinen heittokenttä.
Silti aika ajoin tulee tietoon, että jokin kunta suunnittelee tekonurmea
yleisurheilukentälle. Tällöin paikallisen seuran tulee heti informoida asiasta
SUL:n kilpailupäällikköä, jolloin pystytään vaikuttamaan suunnitelmaan
riittävän ajoissa.

7.3

Heittohäkit ja turvallisuus
IAAF ei muuttanut moukarinheittohäkkien mitoitukseen koskevia sääntöjä.
Kuitenkin uusissa säännöissä painotetaan yli 53 asteen vaarasektoria.
Voi olla tarpeellista pidentää heittohäkkien kääntyviä portteja, jotta
turvallisuus toteutuu eikä vaarasektoria ylitetä. Tärkeää tietenkin on, että
portteja käytetään oikein sulkemalla aina vastakkainen puoli riippuen
heittäjän kätisyydestä. Huomioitavaa asiassa on, että vaarasektori voi ylittyä,
vaikka häkki olisi IAAF:n sertifioitu.
Päätettiin, että käytössä olevien moukarinheittohäkkien vaarasektori tulee
mitata pisteiden A, B ja C välisesti oheisen kuvan (liite 2) mukaisesti, jotta
asteluku ei ole suurempi kuin 53 astetta. Tarkka mittausohje ladataan
myöhemmin liiton kotisivuille. Mikäli häkkien rakenteisiin vaaditaan
muutoksia, niin ohjeena on olla yhteydessä välinevalmistajaan.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin uudet ulkoratakauden Suomen ennätykset 2017. Päivitetyt
ennätykset löytyvät Tilastopajan sivuilta.
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8.2

IAAF:n uudet sääntömuutokset
Käytiin läpi IAAF:n uudet sääntömuutokset. Tällä kertaa muutoksia tuli suuri
määrä. Tietoa seuroille tarjotaan aktiivisella tiedottamisella ja
sääntökoulutusten avulla. Tiivistelmä sääntömuutoksista löytyy liiton
kotisivuilta. Suomenkielinen sääntökirja valmistuu alkuvuonna 2018.

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Järjestetyt koulutukset
Ensimmäinen lähettäjien Start Coordinator -tason koulutus on järjestetty 5.
marraskuuta Helsingissä. Osallistujia oli 5 henkilöä.

9.2

Tuomarikoulutusjärjestelmä ylemmillä tasoilla
IAAF:n ja EA:n järjestämät tuomarikokeet kansainvälisille tuomareille olivat
olleet erittäin haastavat. Kokeet olivat sisältäneet tehtäviä mm. soveltuvasti,
poikkeuksen vahvistamista, case-tehtäviä, myöskään säännöistä ei suoraan
löytynyt vastausta. Tehtäviä oli kymmeniä ja niihin oli lyhyt vastausaika
englanniksi.
Muutos haastavampiin tehtäviin johtuu osittain siitä, että nykyään
kansainvälinen tuomari (ITO) toimii kentällä myös Refereenä ts. voi tehdä
päätöksiä lajin aikana.
Tästä syystä päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan seuraavan NTOtason tuomarikoulutuksen sisältöä ja rakennetta, jotta pysymme
kansainvälisessä tahdissa mukana. Työryhmään nimettiin Pasi Oksanen (pj),
Anne Fröberg, Raimo Kallioniemi ja Mika Muukka.
NTO-tason koulutuksen jälkeen päätetään 4-tason koulutuksen sisällöstä.

9.3

Tulevat koulutukset
Päätettiin järjestää seuraavat koulutukset vuonna 2018:
•
•

Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät, 24.-25.3.2017, Hämeenlinna
Mahdollisesti 5-tason tuomarikoulutus syksyllä 2018
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10
Seuraava kokous

Alustavasti 28. helmikuuta 2018 klo 15.00.

11
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24.

JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja
Edustusurheilijat

