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Kilpailu
21.11.2018

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

21.11.2018, klo 14.30

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
puheenjohtaja
Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Yrjö Kelhä (Skype-yhteys)
Lassi Korhonen (kohdat 1-6.2, Skype-yhteys 6.3-11)
Esko Kuha (kohdat 4-11)
Jaana Kujala
Hannu Nurminen
Pasi Oksanen (kohdat 4-11)
Tapio Rajamäki (kohdat 1-5.1)
erikseen kutsuttuna
Tuomo Salonen (Skype-yhteys)
Ingemar Sundelin
Mika Muukka
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.34.

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

Jenni Lahtinen on läpäissyt EA:n kilpakävelyn tuomarikokeet. IAAF:n ja
EA:n kilpakävelypaneelit nimetään myöhemmin tänä vuonna.
Tampereelle on myönnetty yleisten sarjojen seurajoukkueiden Euroopan
cupin B-ryhmän kilpailut vuodelle 2019.
IAAF:n World Ranking:ia ei käytetä v. 2019 Dohan MM-kisojen
valintajärjestelmänä.
Suurella todennäköisyydellä hallimaaottelu järjestetään Suomessa 2020.
Lopullinen päätös tehdään ensi maaliskuun Pohjoismaisessa kongressissa.
SUL on ilmaissut kiinnostuksensa järjestää aikuisten ja nuorten EM-kisoja.
Seuraavaksi alkaa kisojen hakuprosessi.
Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia rakennettiin yhteensä 17 kpl
kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia yksittäisiä
suorituspaikkoja.
Useat sisähallihankkeet ovat edenneet suotuisasti.
Lasten säännöt on päivitetty ja ne astuvat voimaan 1.1.2019. Säännöt
ladataan liiton kotisivuille.

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

•

4.3

GP-kisojen valintakriteerit ovat työlistalla ja ne valmistuvat ennen
seuraavien kisojen hakemista. Päämääränä on saada useita hakijoita sekä
samalla järjestäjien vaihtuvuutta.
Kalevan kisojen valintakriteeristö on valmistunut. Sitä testataan ensi
keväänä valittaessa v. 2022 Kalevan kisoja.

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

Kokous pidettiin 21. lokakuuta
Mestaruuskilpailusääntötyöryhmälle esityksiä
Palaute kesältä
Ensi vuoden ohjelma
Kilpailukalenterin valmistelu
Kävelykarnevaalit
Kouluttajapäivät 2019

3
5
Kilpailukalenterit
5.1

Lajikarnevaalien asema
Tapio Rajamäki esitteli lajikarnevaaleja. Ne sisältävät sekä koulutusta että
kilpailuja. Tätä pidettiin hyvänä kokonaisuutena.
Lajikarnevaalien kalanteriajankohdat pyritään pitämään vakiona. Kuitenkin
vuosittaista vaihtelua voi tulla riippuen koko kilpailukalenterin rakenteesta.
Tähän vaikuttaa suuresti kansainvälinen kalenteri.
Lajikarnevaaleilla olevat kilpailupäivät tulee sijoittua siten, että nuorten lajit
suoritetaan torstaina ja aikuisten lajit lauantaina tai sunnuntaina.

5.2

Kisojen luokittelu ajankohtia päätettäessä
Kilpailukalenterin tavoitteena on suomalaisen yleisurheilun kehittäminen ja
kilpailukokonaisuuden rakentaminen urheilijoita parhaiten palvelevaksi.
Kilpailukalenteria pyritään rakentamaan aina parhaaksi koetun tavan
mukaisesti. Mikäli jostain syystä on tulossa päällekkäisyyksiä, niin kisojen
ajankohdat päätetään alla olevan luokituksen mukaisessa järjestyksessä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5.3

Kansainväliset arvokisat (päätökset tulevat kansainvälisiltä liitoilta)
Kalevan kisat
Ruotsi-ottelu ja Pohjoismaiset mestaruuskilpailut ja maaottelut
SM-kilpailut
TV-kilpailut
Lajikarnevaalit
Kansalliset kilpailut
Aluemestaruuskilpailut
Aluekilpailut
Piirin myöntämät kilpailut

Vuoden 2019 arvokilpailukalenterin tilanne
Käytiin läpi tilanne vuoden 2019 arvokilpailukalenterista, joka löytyy
päivitettynä liiton kotisivuilta.

5.4

SUL:n jäsenmaksun maksaminen ennen kilpailun myöntämistä
Päätettiin, että SUL:n jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen kuin haettu
kilpailu voidaan myöntää. Tämä koskee kaikkia kisaluokkia.
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Kisajärjestäjät
6.1

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

6.2

SM-maraton, Joutseno

Lappeenrannan Kalevan kisojen aikataulu
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Pasi Oksanen esitteli Lappeenrannan
Kalevan kisojen aikataulun. Kilpailunjohtaja yhdessä tuomarineuvoston
puheenjohtajan kanssa vie asiaa eteenpäin ottaen huomioon annetut
evästykset.
Samalla päätettiin, että P/T15-sarjan 4x200m sekaviesti järjestetään Kalevan
kisojen yhteydessä ns. näytöskisana. Viesti järjestetään lauantaina sisältäen
alkuerät ja finaalin. Viestiin voi osallistua yksi joukkue seurasta. Tarkemmat
kilpailu- ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin.

6.3

SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2019
Vahvistettiin tulos- ja ajanottorajat SM-hallikaudelle vuodelle 2019 (liite 1).

6.4

Rankingin käyttö Kalevan kisoissa 2019
Päätettiin, että jatketaan rankingin käyttämistä Lappeenrannan Kalevan
kisoissa 2019. Tarkemmat ohjeet päätetään valiokunnan seuraavassa
kokouksessa.

6.5

SM- ja muihin arvokisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2019
Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston
jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2019.
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

SM-viestien valintakriteerit jatkossa
Kalevan kisojen valintakriteerit on hyväksytty SUL:n hallituksessa.
Liittovaltuustoa on informoitu asiasta. Päätettiin, että myös SM-viesteille
tehdään oma valintakriteerijärjestelmä, koska kyseessä on TV-kisa ja siten
tapahtuma on tärkeä seurojen näkyvyyden ja imagon kannalta. Myöntämisen
perusteena käytetään edelleen SM-kisojen alueellista kiertojärjestystä.
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Päätettiin, että Kalevan kisojen valintakriteerien valmisteluun nimetty
työryhmä (Rami Urho pj., Harri Aalto, Esko Kuha, Petteri Monni ja Mika
Muukka) jatkaa toimintaansa. Asiaa käsitellään seuraavassa valiokunnan
kokouksessa. Päämääränä on, että uusi järjestelmä on käytössä ensi keväänä
myönnettäessä v. 2021 SM-viestejä.
6.7

Tornion SM22-19 -kisojen 2020 peruutus ja jatkotoimenpiteet
Torniolle on myönnetty SM22-19 -kisat vuodelle 2020. Järjestäjä on
ilmoittanut, että he eivät voi järjestää kisaa ja peruuttavat sen.
Alueellisen kiertojärjestyksen mukaan kisa tulee järjestää pohjoisella alueella.
Päätetiin, että kisa laitetaan uudelleen hakuun pohjoisella alueella.
Hakemukset tulee toimittaa Mika Muukalle vuoden 2018 loppuun mennessä.

6.8

Vuoden 2021 SM-kisahakemukset
Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2021. Kaikille alueellisessa
kiertojärjestyksessä oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia.
Kiertojärjestyksen ulkopuolisille SM-kisoille on myös tullut hakemukset, paitsi
SM-hallimoniotteluille. Sovittiin, että Esa Kaihlajärvi tutkii, voiko yleisen sarjan
SM-hallit ja SM-hallimoniottelut järjestää aikataulullisesti samalla
paikkakunnalla saman viikonlopun aikana. Tällöin kisapäivät olisivat
perjantaista sunnuntaihin. Asiaan palataan tutkimuksen jälkeen.
SM-kisahakemukset käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa.
Lopullisen päätöksen tekee hallitus.

7
Olosuhdeasiat
7.1

Heittovälinemittaus SM-, GP- ja Tähtikisoissa
Päätettiin, että SM-, GP- ja Tähtikisoissa heittovälineen mittaus tulee tehdä
käyttäen sähköistä heittovälineen mittauspöytäkirjaa. Ohjelma sisältää kaikki
sääntöjenmukaiset mittauskohdat.
Samalla kisajärjestäjiä velvoitetaan tallentamaan mittaustulokset. Tämä on
helppo toteuttaa suoraan sähköiseen mittauspöytäkirjaan. Tarpeen vaatiessa
mittaustulokset voidaan tarkistaa jälkikäteen. Mittauspöytäkirja löytyy liiton
kotisivuilta.

7.2

Live-tulospalvelun pakollisuus
Päätettiin, että live-tulospalvelua tulee käyttää aluekilpailussa ja sitä ylemmän
tason kilpailuissa.
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Säännöt ja ohjeet
8.1

Mestaruuskilpailusääntöjen tilanneraportti
Pasi Oksanen esitteli mestaruuskilpailusääntöjen päivityksen tilanteen. Tällä
hetkellä kerätään muutosesityksiä. Sovittiin, että niitä voidaan lähettää
vuoden 2018 loppuun saakka. Heti ensi vuoden alussa jo aiemmin perustettu
työryhmä kokoontuu ja alkaa käsitellä esityksiä.

8.2

Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin uudet ulkoratakauden Suomen ennätykset 2018. Varmistuksen
alla on vielä naisten 5 km maantiejuoksun reitin oikeellisuus. Päivitetyt
ennätykset löytyvät Tilastopajan sivuilta.

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Pääkouluttajien nimeäminen
Nimettiin seuraavat pääkouluttajat vuosille 2019–2021 seuraavasti:
Tuomari:
Lähettäjä:
Kuuluttaja:
Kilpakävely:
Maantiereitti:

Pasi Oksanen
Vesa Artman
Juha Kylänpää
Anne Fröberg
Tuomo Salonen

Maalikamerakoulutukseen ei ole löytynyt pääkouluttajaa.
9.2

Tuomarikoulutukset 2019
Päätettiin järjestää 4-tason tuomarikoulutus keväällä 2019, mikäli osallistujia
saadaan riittävästi. Piireille lähetetään myöhemmin kysely kiinnostuksesta.

10
Seuraava kokous

Pidetään alustavasti 27. helmikuuta 2019 klo 14.30.

11
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.

JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto

7
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

