Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

2/2019

Kilpailu
16.5.2019

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

16.5.2019, klo 14.30

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Yrjö Kelhä
Jorma Kemppainen
Esko Kuha
Jaana Kujala (kohdat 8-11)
Pasi Oksanen
Tuomo Salonen
Ingemar Sundelin
Mika Muukka

Poissa

puheenjohtaja

varahenkilö
Skype-yhteys
Skype-yhteys

sihteeri

Kari Niemi-Nikkola
Hannu Nurminen

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.30.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraava lisäys ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohta 8: Säännöt ja ohjeet: Tulosten julkisuus kilpailuun osallistujalle.
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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

Tuomo Salonen on nimetty IAAF:n maantiereittien A-tason mittaajaksi.
Pohjoismaisessa kongressissa Helsingissä käsiteltiin mm. seuraavia kohtia:
Hallimaaottelun olosuhteita ja matkustamista, ulkoratojen PMmestaruuskilpailuiden järjestämistä jossakin muodossa IAAF:n World
Rankingin takia ja yhteisestä TV-alustasta.
EA:n kongressissa päätettiin seuraavat kilpailupuolen asiat: Naisten 50 km
kilpakävelymatkan virallistaminen EM-kisoissa, lakkautetaan
moniotteluiden Euroopan joukkuemestaruuskilpailut, Euroopan
kilpakävelycupista nimi vaihtuu joukkuemestaruuskilpailuihin sekä
vuorijuoksu sis. polkujuoksu on jatkossa nimeltään off-road-juoksut.
IAAF:n World Rankingin muutokset
SUL-SAUL -neuvotteluiden tilannepäivitys

Hallituksen ja liittovaltuuston informaatio
Kuultiin Rami Urhon yhteenveto hallituksen ja liittovaltuuston kokouksista:
•
•

4.3

SM-kisat on myönnetty
Toimintasääntöjen päivitys

Kilpakävelyn informaatio
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta
•
•
•
•

Kokous on pidetty 30. maaliskuuta
Päätettiin kävelyn kilpailucupit
Kilpakävelytuomaripaneelin valmistelu
Penalty zone:n suomenkielinen nimi on aikasakkoalue
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5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2020 arvokilpailukalenteri
Vahvistettiin vuoden 2020 arvokilpailukalenteri (liite 1). SM-viestien
ajankohdasta esitettiin kokouksessa kahta eri vaihtoehtoa: Heinä- tai syyskuun
alku. Äänestyksen jälkeen syyskuun kanta voitti.

5.2

Palaute kilpailujen 2019 kisaluokista ja mahdolliset muutokset
Päätettiin pitää kisaluokat samoina.
Samalla päätettiin, että jatkossa kaikki hallikisat luokitellaan samaan
hallikisaluokkaan. Nykyisin hallikisat on luokiteltu kahteen eri luokkaan
(hallikisat ja piirin myöntämät kilpailut), mikä on aiheuttanut sekaannusta.
Tulevien kisojen hakuilmoitus julkistetaan elokuussa ja siinä hakukriteerejä
tullaan terävöittämään.

5.3

Tulevien kilpailujen hakuajat
Päätettiin hakuajat seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

30.8.2019 mennessä GP-kisat vuodelle 2020
30.9.2019 mennessä Tähtikisat ja Seuracupit vuodelle 2020
30.9.2019 mennessä SM-kilpailut vuodelle 2022
15.–30.11.2019 välisenä aikana kaikki kansalliset- ja aluekilpailut vuodelle
2020
15.1.2020 alkaen piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2020
31.1.2020 mennessä Pohjoismaiset maaottelut vuodelle 2021
15.2.2020 mennessä Kalevan kisat vuodelle 2023

6
Kisajärjestäjät
6.1

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

Kiekon talvimestaruuskilpailut, Pori
Moukarin talvimestaruuskilpailut, Kaustinen
Keihään talvimestaruuskilpailut, Tampere
SM-hallimoniottelut, Helsinki
SM-maantiejuoksut, Vantaa
SM-maastot, Janakkala
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6.2

Hallimaaottelu 2020
Päätettiin myöntää Pohjoismainen hallimaaottelu Helsyn seurayhtymälle.
Maaottelu järjestetään 9. helmikuuta 2020 Helsingin Liikuntamyllyssä.

6.3

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2020
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvostojen puheenjohtajiksi ja yksi
jäsen:
SM-hallit, aikuiset
SM-hallit, nuoret
SM-hallit, moniottelut
SM-maantiejuoksut
SM-maastot
SM-maantiekävelyt
SM-viestit
Kalevan kisat

6.4

Juha Yrjänä
Eero Kulmala
Eero Rautio
Jaana Kujala
Ari Honkanen
Raimo Kallioniemi
Anne Fröberg
Pasi Oksanen (pj.)
Ari Jussila (jäsen)

Ruotsi-otteluun nimettävät tuomaritarkkailijat
Nimettiin seuraavat tuomarit ja toimihenkilöt Ruotsi-otteluun 2019
Tukholmaan:
Tuomaritarkkailijat:

Lähettäjä:
Kuuluttaja:
Kävelytuomari:
Tuomarineuvosto:

Ari Honkanen (joht.)
Jaana Kujala
Pekka Kuusisto
Mika Suihko
Rami Urho
Vesa Artman
Juha Kylänpää
Anne Fröberg
Pasi Oksanen

7
Olosuhdeasiat
7.1

Vilpinpaljastuslaitteet
Suomen markkinoille on tulossa päivitetty vilpinpaljastuslaite, jossa
laukauksen ääni tulee lähempää kuin nykyisissä Suomessa käytöissä olevilla
laitteilla. Tämä voi vaikuttaa kansalliseen ohjeeseen, jossa määritellään
kovaäänisten paikat käytettäessä vilpinpaljastuslaitteita. Uudet laitteet on
tarkoitus testata käytännössä. Sen jälkeen tehdään mahdolliset päivitykset
kansallisiin ohjeisiin koskien kovaäänisten sijoittelua.
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7.2

SM-kisojen olosuhteet

7.2.1

Urheilukenttien kunto hakuhetkellä
SM-kisojen kenttäolosuhteet eivät välttämättä hakuhetkellä ole SMkisakelpoisessa kunnossa, vaan ne luvataan kunnostaa ennen SM-kisaa.
Lupauksista huolimatta on esiintynyt ongelmia kenttien kunnostuksissa.
Päätettiin, että etusijalla ovat ne hakijat, joiden olosuhteet ovat
kunnossa jo hakuhetkellä.

7.2.2

Pituushypyn ja kolmiloikan suorituspaikat Kalevan kisoissa
Päätettiin, että Kalevan kisojen olosuhdevaatimuksiin lisätään pituushypyn ja
kolmiloikan kaksi rinnakkaista suorituspaikkaa. Näin hyppyjen karsinta- ja
ottelukilpailut voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tämä helpottaa
merkittävästi kilpailuaikataulun rakentamista.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

Kv. sääntömuutosten vaikutus kotimaan kilpailuihin
IAAF on päivittänyt kilpailusääntöjä alkuvuodesta 2019. Seuraavat
sääntökohdat otetaan käyttöön kotimaan kilpailutoiminnassa.
•
•

•

8.2

Kenttälajien perussuoritusaika palautuu yhteen minuuttiin.
Pituussuuntaisten kenttälajien suoritusjärjestystä voidaan kääntää kolmen
ja/tai neljän ja/tai viidennen kierroksen jälkeen. Päätettiin, että SMkisoissa käännetään suoritusjärjestystä vain kolmannen kierroksen
jälkeen. Samaa sääntöä suositellaan muissakin kisoissa.
Viestijuoksuissa voidaan kilpailun alettua vaihtaa neljän osuuksissa
viesteissä neljää henkilöä tai kolmen osuuksissa viesteissä kolmea
henkilöä. Mikäli järjestetään viesti, jota ei ole sääntökirjassa, on viestin
ohjeet lisättävä kilpailun ohjeisiin.

400m ja 800m alkuerien poistaminen SM M/N17-16 -kisoista v. 2019
Päätettiin, että 400m ja 800m juoksulajeissa järjestetään edelleen alkuerät
mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti SM M/N17-16 -kisoissa v. 2019.
Alkuerien poistamista tutkitaan tämän vuoden SM-kisojen yhteydessä ja
aiheeseen palataan vielä mestaruuskilpailusääntöjen päivityksen yhteydessä.

8.3

Ultrajuoksut
Ultrajuoksijat olivat lähestyneet Suomen Urheiluliittoa haluamalla mm.
viralliset SM-kisat ja maajoukkuetoimintaa SUL:n alaisuuteen. Virallistamista
on edellisen kerran käsitelty v. 2013 ja tällöin ultrajuoksuja ei otettu SUL:n
alaisuuteen.
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Valiokunta kävi läpi SM-kisojen järjestämistä SUL:n alaisuudessa. Asiaan
liittyy useita kohtia, jotka vaativat lisäselvittelyä esim. edustusoikeus, lisenssit,
seurojen jäsenyys, kisojen sääntöjenmukaisuus ja hallinnointi.
Ultrajuoksuasiaa käsittelee seuraavaksi hallitus.
8.4

Vauhdittajien käyttäminen mestaruuskilpailuissa
IAAF World Rankingissa kansallisista aikuisten ulkoratojen mestaruuskisoista
saa korkeat sijoituspisteet. SUL:n valmennusjohto esitti mahdollisuutta
ulkopuolisten vauhdittajien käyttämiseen Kalevan kisojen kestävyysmatkoilla.
Valiokunta kävi perusteellisen keskustelun useista eri näkökulmista ja päätti
viedä asian jatkovalmisteluun perustaen työryhmän, johon nimettiin
seuraavat jäsenet: Pasi Oksanen (pj), Yrjö Kelhä, Kari Niemi-Nikkola ja Tuomo
Salonen.
Työryhmä toimittaa esityksen kilpailuvaliokunnalle viimeistään 7. kesäkuuta
mennessä. Valiokunta tekee lopullisen päätöksen sähköpostikokouksessa
viimeistään 14. kesäkuuta mennessä.

8.5

Uusien ja sivuttujen Suomen halliennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin hallikaudella 2019 saavutetut uudet ja sivutut Suomen
halliennätykset. Samalla vahvistettiin viime syksynä juostun naisten 100 km
maantiejuoksun Suomen ennätys.

8.6

Valiokunnan linjaus mestaruuskilpailusääntöjen 2020 päivitykseen
Pasi Oksanen esitteli mestaruuskilpailusääntöjen päivityksen tilanteen.
Esityksessä käytiin läpi viime kokouksessa jo linjatut asiakokonaisuudet. Nyt
kokouksessa tehtiin muutama uusi linjaus avoimiin kohtiin, joihin oli kerätty
mielipiteitä eri sidosryhmiltä mm. tuomarikoulutuspäivillä. Osa asioista
siirrettiin vielä jatkovalmisteluun. Seuraavaksi asia esitellään kesän
liittovaltuuston kokouksessa.

8.7

Tulosten julkisuus kilpailuun osallistujalle
Mikäli urheilija ilmoittautuu ja aloittaa kilpailun, ei tuloksia enää kisan
jälkeen voida mitätöidä esim. urheilijan tai valmentajan pyynnöstä, vaan
tehdyt tulokset jäävät voimaan ja näkyvät tilastoissa.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Palaute järjestetystä koulutuksesta

9.1.1

Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät 30.–31.3. Hämeenlinna
Osallistujia oli vajaat 60 henkilöä ja käsiteltäviä asioita olivat mm.
mestaruuskilpailu-, kansainväliset- ja lastensääntöpäivitykset sekä
maantiereittien ja heittovälineiden mittaus.
Valiokunta keskusteli päivien sisällöistä ja konseptin muutoksesta ensi vuotta
varten. Päätettiin, että muutoksia lähdetään jatkotyöstämään.

9.1.2

SM-kisajärjestäjien -koulutus 27.4. Tampere
Osallistujia oli 35 henkilöä eri SM-kisapaikkakunnilta. Koulutus oli yhden
päivän mittainen. Se koostui miniluennoista sekä yhden SM-kisajärjestäjän
kokemukset onnistumisista sekä haasteista. Palaute on ollut positiivista.

9.2

Maalikamerakoulutus
Maalikamerakoulutusta antavat kameran maahantuojat, joilta voi tiedustella
koulutuksista. Joka tapauksessa he tarjoavat koulutuksen maalikameran
hankinnan yhteydessä.
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Seuraavat kokoukset

11
Kokouksen päätös

JAKELU

11. syyskuuta 2019
20. marraskuuta 2019

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32.

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

