Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

1/2020

Kilpailu
26.2.2020

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

26.2.2020, klo 14.30

Paikka
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Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
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Jaana Kujala (kohdat 5-6.1) Teams-yhteys
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Hannu Nurminen
Pasi Oksanen
Tuomo Salonen
Ingemar Sundelin
Mika Muukka
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.29.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohta 8: Sääntöesitykset Pohjoismaiseen kongressiin.
Kohta 8: SUL:n nimettyjen toimijoiden eettinen koodisto.
Kohta 8: Kilpailunumeroiden käyttö SM-kilpailuissa.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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4
Ilmoitusasiat
4.1

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

4.2

Lahden Stadionille on myönnetty WA:n class-2 kenttäsertifikaatti.
Yleisurheilukenttien suunnittelu ja rakentaminen -opas on valmistunut.
Nykyään EA:n lähettäjä-, maalikamera- ja videomittaustuomaripaneeliin
pääsee koulutuksen ja kokeen kautta.
Englanninkieliset kv.-säännöt 2020 löytyvät ladattuna liiton sivuilta.

Kilpakävelytoimikunnan info
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto kilpakävelytoimikunnan kokouksesta
seuraavasti:
•
•

Kokous järjestettiin 15.2 Tampereella SM-hallien yhteydessä.
Kokouksessa käytiin läpi tulevan kesän kilpailuasioita.

5
Kilpailukalenterit
5.1

Raportti ja jatkotoimenpiteet aluevastaavien kilpailukalenterikokouksesta
Kilpailukalenterikokous pidettiin 10. tammikuuta 2020 Tampereella.
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 kilpailukalenteria seuraavasti:
•
•
•

•
•
•
•

Päätettiin kansalliset kisat, jotka julkistettiin heti kokouksen jälkeen.
Aluekisat julkistetaan helmikuun lopussa.
Aluekisahakemuksia ei tullut yhtä paljon kuin aiemmin, koska
kisajärjestäjät hakevat kisat piirin myöntäminä. Kuitenkin annettuja
kriteereitä tulee noudattaa sarjojen ja lajimäärien osalta. Esim. piirin
myöntämiä kisoja ei voi ylentää aluekisaksi lisäämällä lajimääriä. Nykyiset
kisaluokat on päätetty toukokuussa 2018 toimijoiden (SUL-alueet-piirit)
kesken. Tarkemmat ehdot ja vaatimukset on kirjattu vuosittain
kilpailuiden hakuohjeeseen. Todettiin, että nykyinen systeemi on hyvä,
mutta tiedotusta tulee edelleen lisätä.
Keskusteltiin eri kilpailumuotojen hakuajoista, varsinkin hallikisojen osalta.
Päätös näistä tehdään seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa.
Päätettiin, että mikäli kansallisissa kisoissa ei käytetä live-tulospalvelua,
tippuu seuraavana vuotena automaattisesti alempaan kisaluokkaan.
Arvokilpailukalenteriin lisätään am-kisoille suosituspäivät, mikäli alueet
löytävät yhden suosituspäivän/kisamuoto.
Jatkossa tehdään tarkemmat ohjeet piirin myöntämien kisojen
julkistamisajankohdasta.
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5.2

Lajiohjelmien koordinointi kansallisiin ja ylemmän tason kilpailuihin
Kansalliset ja ylemmän tason kilpailut julkistettiin heti aluevastaavien
kilpailukalenterikokouksen jälkeen. Näin mm. urheilijoilla ja valmentajilla oli
mahdollisuus vaikuttaa kesän lajiohjelmiin. Yhtään palautetta ei saatu.

5.3

Kansallisten kisojen nosto ylemmälle tasolle WA:n kisarankingissa
WA on myöntänyt jäsenmaille tietyn määrän kisoja, jotka voidaan nostaa
ylempään E-luokkaan. Suomi oli saanut neljän kilpailun kiintiön. Koska
Olympialaisten valintaikkuna menee umpeen kesäkuun 29. päivänä, tulee
valitut kisat järjestää ennen ko. päivää.
Seuraaville kisoille haettiin E-kategorian luokkaa.
7.6.
17.6.
19.6.
20.6.

5.4

Aktia Games
Olvi Tähtikisat Lapinlahti
Keuruun Juhannuskisat
Saarijärven Juhannuskisat

Raasepori
Lapinlahti
Keuruu
Saarijärvi

Arvokilpailukalenterin valmistelu 2021
Käytiin lähetekeskustelu arvokilpailukalenterista 2021. Se päätetään
mahdollisimman pitkälle toukokuun valiokunnan kokouksessa ja samalla
senhetkinen versio julkistetaan. Pohjoismaisten maaotteluiden päätökset
tehdään Pohjoismaisessa kongressissa maaliskuussa.

5.5

Kalevan kisojen 2022 ajankohta
Kalevan kisat järjestetään 21.-24. heinäkuuta 2022 Joensuussa.

6
Kisajärjestäjät
6.1

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

6.2

Kiekonheiton talvimestaruuskilpailut, Pori
Pohjoismainen hallimaaottelu, Helsinki
SM-hallit, Tampere
Nuorten SM-hallit, Helsinki

SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2020
Päätettiin SM-kisojen tulosrajat ja Kalevan kisojen ranking-ohjeistus
ulkoratakaudelle 2020 (liite 1).
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6.3

Vuoden 2022 SM-kilpailujen järjestäjät
Käytiin läpi vuoden 2022 SM-kilpailujen hakijat.
Kilpailuvaliokunta päätti esittää hallitukselle seuraavia paikkakuntia/järjestäjiä
vuoden 2022 SM-kilpailuille:
SM-hallikilpailut M/N
Kuopio

Kuopion Reipas

SM-hallikilpailut M/N 22-19-17
Helsinki

Helsingin Kisa-Veikot
Viipurin Urheilijat

SM-maantiejuoksut
Rauma

Rauman Urheilijat
Lapin Salama

Nakkila

Nakkilan Vire
Noormarkun Nopsa

Turku

Turun Urheiluliitto

SM-maastot

SM-maraton

SM-maantiekävelyt
Joensuu

Pyhäselän Urheilijat

Espoo

Espoon Tapiot
Esbo IF

SM-viestit

(ehdollisena)

SM-kilpailut M/N 22-19
Vaasa

Vasa IS
Vaasan Vasama
Vaasan Toverit
Vähänkyrön Viesti
Malax IF
IF Femman
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SM-kilpailut M/N 17-16
Lempäälä

Lempäälän Kisa Yleisurheilu

SM-kilpailut P/T 15-14
Nurmijärvi

Nurmijärven Yleisurheilu

SM-moniottelut M/N 22-19-17 ja P/T 15-14
Lahti

Lahden Ahkera
Stadion ja Radiomäen kenttä

(ehdollisena)

SM-hallimoniotteluille ei tullut yhtään hakemusta. Kilpailuvaliokunta pyrkii
edelleen löytämään potentiaalisen hakijan. Ongelmaksi SMhallimoniotteluiden osalta on muodostunut korkeat hallikulut. Yhtenä
ratkaisuna on saada SAUL:n SM-hallimoniottelut järjestettäväksi saman
aikaisesti.
Kilpailujen hakuehdoissa määritetään, että urheilukentästä tulee olla tehtynä
mittauspöytäkirja. Kaikista kentistä niitä ei saatu, joten näiden hakemusten
osalta esitys on ehdollisena. Mittauspöytäkirja tulee toimittaa
mahdollisimman nopeasti liiton toimistoon. Asiaa tarkastellaan seuraavassa
valiokunnan kokouksessa.
Mikäli on saatu varmuus, että urheilukenttä menee remonttiin ennen SMkisaa ja uudesta kentästä saadaan mittauspöytäkirja, näiden hakemusten
osalta esitys ei ole ehdollinen. Myös näiden kenttien osalta remontin
toteutumista seurataan ja asiaa palataan, mikäli asiassa ilmenee haasteita.
6.4

Nuorten Pohjoismainen M/N19-sarjan nelimaaottelu 2021
Päätettiin myöntää nuorten Pohjoismainen nelimaaottelu Vasa IS:lle Vaasaan
vuodelle 2021, mikäli Pohjoismainen kongressi ei tee kiertojärjestykseen uusia
päätöksiä.

6.5

SM-hallimoniotteluiden jakaminen kahteen eri viikonloppuun 2021
Jyväskylän Kenttäurheilijoille (JKU) oli myönnetty SM-hallimoniottelut
vuodelle 2021. Ideana on ollut, että kaikki lajit suoritetaan aikuisten SMhallikisojen yhteydessä ottaen käyttöön yhden lisäpäivän. Nyt kuitenkin JKU
on tarkistanut aikataulun ja he esittävät mallia, jossa aikuisten moniottelut
suoritetaan SM-hallien yhteydessä ja nuorten ottelut omana viikonloppunaan.
Päätettiin, että JKU voi suorittaa halliottelut esittämällään tavalla.
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6.6

Kestävyyskarnevaalien päivittäinen lajiohjelma
Valiokunta on aiemmin tehnyt päätöksen, että lajikarnevaaleilla kaikki yleisen
sarjan lajit tulee suorittaa lauantaina ja/tai sunnuntaina. Kestävyysjuoksujen
lajivalmennus esittää, että M/N-sarjojen 800 m voitaisiin juosta jo torstaina
nuorten lajien yhteydessä perusteluina mm. kestävyysjuoksut vaativat kaksi
kilpailupäivää, kisaviikolla ei muualla ole 800 m lajia, vakiintunut käytäntö,
jossa kaikki sarjat juostaan useassa erässä jaoteltuina tilastoaikojen
perusteella, toimitsijahaasteet ja hyvä tapahtuma lajille.
Kilpailuvaliokunta päätti, että tulevana kesänä M/N-sarjojen 800 m lajit
voidaan poikkeuksellisesti järjestää torstaina, koska muuta kansallista
kilpailutoimintaa ei ko. lajeilla ole kisaviikon aikana. Tämä päätös koskee vain
vuotta 2020 ja vuodelle 2021 tulee kestävyysjuoksukarnevaalien miettiä
annettujen sääntöjen mukainen konsepti.

7
Olosuhdeasiat
7.1

Nuorten M17-sarjan estekorkeus
Huhtikuun 1. päivästä 2020 lähtien miesten 17-sarjan 2000 m estejuoksun
estekorkeus on 0,838 m. Tämä on kokonaan uusi korkeus, joten se edellyttää
kaikkiin esteisiin uutta korkeutta esim. poraamalla reiät jalkatukiin.

7.2

Maantiereittien mittausten rekisteröintimaksu ja voimassaolo
Päätettiin maantiereittien mittausmaksu ja voimassaoloaika mittauksille
seuraavasti:
Kaikille virallisille maantiereiteille tulee 100 euron rekisteröintimaksu (lisenssi)
alkaen vuodesta 2020. Se on voimassa viisi vuotta, vaikka reitti jouduttaisiin
mittaamaan uudelleen viiden vuoden sisällä. Esim. mikäli reitti mitataan
uudelleen kolmen vuoden päästä, uusi rekisteröintimaksu tulee tehdä siitä
kahden vuoden kuluttua.
Mikäli kilpailussa (käydään samana päivänä) on enemmän kuin yksi reitti,
maksu on 100 euroa. Mikäli kilpailuun mitataan jälkikäteen uusi reitti, maksu
on 50 euroa. Kaikki reitin vanhenevat samana ajankohtana.
SM-kisareiteille ei tule rekisteröintimaksua.
Mitatut reitit ovat voimassa hyväksytyn mittauksen ajankohdasta viisi vuotta
ja sen vuoden viimeiseen päivään saakka esim., mikäli mittaus on hyväksytty
1.6.2020, on se voimassa 31.12.2025 saakka.
Viralliset lajit, jotka tulee mitata ovat seuraavat: 5 km, 10 km, 15 km, 20 km,
puolimaraton, maraton, 100 km, 24 h ja maratonviesti. Kilpakävelylajien
osalta: 5 km, 10 km, 20 km, 30 km ja 50 km.
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8
Säännöt ja ohjeet

8.1

Esitys ulkopuolella kilpailemiseen
Saatiin Varsy:n kilpailuvaliokunnalta esitys nykyiseen ulkopuolella
kilpailemisen –ohjeeseen, koska ulkopuolella kilpaileminen on merkittävästi
lisääntynyt ja osissa tapauksissa sääntöjen vastaisesti. Esityksessä haluttiin,
että PT-sarjojen osalta ulkopuolella kilpailemisen tulokset eivät ole
tilastokelpoisia.
Kilpailuvaliokunta keskusteli perusteellisesti ulkopuolisesta kilpailemisesta
usealta eri kantilta. Kilpailunjärjestäjä vastaa siitä, voidaanko kilpailuun ottaa
ulkopuolisia kilpailijoita sekä sääntöjen noudattamisesta. Yleinen periaate on,
että kilpailijaa ei jälkikäteen saa rangaista, mikäli kilpailunjärjestäjä on
hyväksynyt urheilijan kilpailuun.
Mikäli epäillään sääntöjen rikkomista, lähetetään liiton toimistolta
selvityspyyntö kisajärjestäjille. Samalla päätettiin, että kisajärjestäjille
lähetetään myöhemmin keväällä erillinen ohjeistus ulkopuolella
kilpailemisesta.

8.2

Uudet viestilajit SE-lajiksi
Päätettiin, että mestaruuskilpailusäännöissä mainituissa uusien viestilajien
(DMR ja 4 x 1500 m sekaviesti) kahden kauden päästä (v. 2021) saavutetut
parhaat tulokset ovat SE-tuloksia.

8.3

Sääntöesitykset Pohjoismaiseen kongressiin
Pohjoismaiseen kongressiin on tulossa useita sääntöesityksiä muilta
Pohjoismailta. Käytiin kaikki sääntöesitykset läpi ja saatiin niistä valiokunnan
mielipide jatkokäsittelyä varten. Asiaan palataan, kun asia etenee
pohjoismaisella tasolla.

8.4

SUL:n nimettyjen toimijoiden eettinen koodisto
Päätetiin valmistella eettinen koodisto SUL:n nimetyille toimitsijoille.
Työryhmään nimettiin Pasi Oksanen (pj.), Harri Aalto, Mika Muukka, Rami
Urho ja yksi jäsen eettisestä valiokunnasta. Koodistoa käydään läpi kevään
kouluttajapäivillä ja asia käsitellään seuraavassa valiokunnan kokouksessa.

8.5

Kilpailunumeroiden käyttö SM-kilpailuissa
SUL:sta on lähtenyt oheistus, että pääsääntöisesti SM-kisoissa tulee käyttää
vain yhtä kilpailunumeroa. Oheistus perustuu kustannussääntöihin. Joissakin
kisoissa esim. Kalevan kisoissa (ei hyppylajeissa sääntöjen mukaisesti) ja SMviesteissä käytetään kahta numeroa.
Valiokunta päätti, että yli yhden ratakierroksen matkoilla tulee käyttää kahta
kilpailunumeroa paremman urheilijahavainnoinnin takia.
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Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus

9.1

Tuomarikouluttajapäivät 28. maaliskuuta Tampereella
Käytiin läpi valtakunnallisten tuomarikouluttajapäivien koulutuksen sisältö.
Tuomareiden osalta se sisältää mm. uudet mestaruuskilpailu- ja kansainväliset
säännöt. Samoin käydään läpi eettinen koodisto ja sääntötulkintoja.

9.2

4-tason tuomarikoulutus 25.-26 huhtikuuta Tampereella
Henkilöt koulutukseen valitaan piirien esitysten pohjalta. Koulutusmateriaalit
ja koulutuksen rakenne käydään läpi ja tehdään tarvittaessa uuteen muotoon.

9.3

Maantiereittien mittauskoulutus 3.-4. toukokuuta Kuortaneella
Pidetään 3.-4 toukokuuta Kuortaneella. Tietoa koulutuksesta toimitetaan
maaliskuussa.

10
Seuraavat kokoukset

11
Kokouksen päätös

JAKELU

19. toukokuuta klo 14.30
23. syyskuuta klo 14.30
18. marraskuuta klo 14.30

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.23

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Henkilökunta
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Tilastopaja

