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Esa Kaihlajärvi
Kari Niemi-Nikkola

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.00.
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SUL:n hallituksen päätösten vaikutukset kevään 2020 ohjelmaan
Suomen Urheiluliiton hallitus päätti torstaina 12. maaliskuuta, että kevään
kaksi juoksutapahtumaa sekä SUL:n alaiset yleisurheilukilpailut, jotka oli
tarkoitus järjestää toukokuun loppuun mennessä perutaan tai siirretään
syksyyn.
Päätös perustuu Suomen hallituksen suositukseen perua yli 500 hengen
yleisötapahtumat toukokuun loppuun saakka koronavirusepidemian takia.
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Kevään muista kilpailuista moukarinheiton talvimestaruuskisat Kaustisella
perutaan. Kilpailut piti järjestää 14. maaliskuuta. Myös keihäänheiton
talvimestaruuskilpailut Mustasaaressa (29.3.) ja Kultainen Keihäs -kilpailu
Vantaalla (22.5.) perutaan.
Maantiejuoksun SM-kilpailut, jotka piti kilpailla Kuopiossa 18. huhtikuuta
perutaan tai siirretään syksyyn riippuen siitä, löytääkö SUL:n kilpailuvaliokunta
syksylle sopivan päivämäärän. Maastojuoksun SM-kilpailut, jotka piti kilpailla
3. toukokuuta siirtyvät syksyyn, samoin kuin SM-maantiekävelyt, jotka piti olla
Lapualla 24. toukokuuta.
Myös kevään koulutustilaisuudet perutaan.
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Siirrettävät SM-kilpailut
3.1

SM-maastot
SM-maastojen uusi ajankohta on su 27. syyskuuta, mikäli se sopii myös YLE:lle
[Kokouksen jälkeen on selvinnyt, että uusi ajankohta sopii YLE:lle.].

3.2

SM-maantiejuoksut
Kilpailu on myönnetty Kuopioon Reippaalle ja heillä on halukkuutta järjestää
kisa. Annetaan Kuopioon Reippaan tutkia eri vaihtoehtoja ja tämän jälkeen
esittävät uutta ajankohtaa kilpailuvaliokunnalle. Mikäli Reipas ei pysty
järjestämään kisaa, selvittää kilpailuvaliokunta muita vaihtoehtoja kisan
järjestämiseksi esim. muiden jo olemassa olevien tapahtumien yhteydessä.

3.3

SM-maantiekävelyt
Kisajärjestäjä on esittänyt uudeksi päiväksi 30. elokuuta. Päätettiin myöntää
kisa ehdollisena, koska seurataan vielä mm. WA:n päätöksiä esim. nykyisen
tiedon mukaan maantielajien ranking Tokioon päättyy toukokuun lopussa.

4
Koulutukset
4.1

Tuomarikouluttajapäivät
Päätettiin, että osa koulutuksesta järjestetään Teams-yhteydellä samalla
ajankohdalla. Ryhmät voivat tarpeen vaatiessa jatkaa omia koulutuksia
yhteisosion jälkeen.

4.2

4-tason tuomarikoulutus
Päätettiin siirtää loka-marraskuulle. Tarkka ajankohta tiedotetaan
myöhemmin.
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4.3

Maantiereittien mittauskoulutus
Uusi ajankohta on su-ma 27.–28. syyskuuta heti SM-maastojen jälkeen.
Paikkana Kuortaneen Urheiluopisto.
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Muut kilpailut

6
Seuraava kokous

Muiden kilpailuiden osalta alueet ja piirit päättävät itsenäisesti omista
kilpailuista ottaen huomioon viranomaisten suositukset ja määräykset.

Seuraava kokous pidetään 19. toukokuuta. Tarpeen vaatiessa
kokoonnumme jo sitä ennen Teams-yhteydellä tai sähköpostitse.
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Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40
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