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1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.30.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohta 5: Säännöt ja ohjeet:
•
•

SM-maratonin ja -puolimaratonin 2020 juokseminen samanaikaisesti.
Kilpakävelyiden suorittaminen Kalevan kisoissa 2020.
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3
Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin edellisten kokousten 1/2020 ja 2/2020 pöytäkirjat.

4
Kilpailukalenterit
4.1

Vuoden 2020 arvokilpailukalenteri
Käytiin läpi muuttunutta arvokilpailukalenteria 2020. Samalla päätettiin
Lapuan SM-maantiekävelyiden ajankohta, joka aiemmin oli päätetty siirtää
toukokuulta pois koronaviruspandemian takia. Uusi ajankohta on 26.
syyskuuta 2020. Päivitetty kalenteri löytyy liiton kotisivuilta.

4.2

Kansallinen kilpailukalenteri koronamuutosten jälkeen
Toivottiin, että kilpailuita järjestettäisiin runsaasti tulevan kesäkauden aikana
ottaen huomioon viranomaisten ja SUL:n ohjeistukset ja suositukset.
Jo haetut kisat ovat pohjana suunniteltaessa uusia kilpailuja. Ne tulee
koordinoida siten, että alueet ja piirit koordinoivat oman toimialueen kisoja
siten, että suurilta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin eikä syntyisi kilpailevia
tapahtumia. Myöntämisjärjestyksenä pidetään edelleen mallia: SUL-alueetpiirit. Poikkeuksena aiemmin annettuihin ohjeisiin on, että kisassa voi olla eri
ikäsarjojen lajeja esimerkiksi rytmittämällä ne sopivasti alkamaan eri
kellonaikaan. Samalla päätettiin, että jo peruutetut kisat piilotetaan julkisesta
kilpailukalenterista.
Uusia kilpailuja haetaan normaalia enemmän peruutusten takia, joten
kilpailulupamaksut eivät saa olla esteenä anottaessa uusia piirin myöntämiä
kisoja.

4.3

Kilpailuiden läpivienti viranomaisten ja SUL:n päätösten mukaisesti
SUL on valmistellut ohjeita ja suosituksia harjoitusten ja kilpailuiden
järjestämiseen jäsenseuroille alkukesän ajalle perustuen viranomaisten
päätöksiin. Käytiin ohjeet ja suositukset läpi ja annettiin niihin evästykset.
Ohje julkaistaan 21. toukokuuta. Lisäohjeita tehdään aina tarvittaessa.

4.4

Vuoden 2021 arvokilpailukalenterin tilanne ja vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2021 alustava arvokilpailukalenteri (liite 1). Mahdollisia
muutoksia voi vielä tulla, jolloin joudumme tarkastelemaan ajankohtia
uudestaan.
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4.5

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

30.8.2020 mennessä GP-kisat vuodelle 2021
30.9.2020 mennessä Tähtikisat ja Seuracupit vuodelle 2021
30.9.2020 mennessä SM-kilpailut vuodelle 2023
20.–31.10.2020 välisenä aikana kaikki hallikilpailut vuodelle 2021
20.–30.11.2020 välisenä aikana kaikki kansalliset- ja aluekilpailut (pl.
hallikilpailut) vuodelle 2021
15.1.2021 alkaen piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2021
31.1.2021 mennessä Pohjoismaiset maaottelut vuodelle 2022
15.2.2021 mennessä Kalevan kisat vuodelle 2024

5
Kisajärjestäjät
5.1

SM-hallimoniottelut 2022
SM-hallimoniotteluille ei ole tullut yhtään hakemusta hakuaikaan mennessä
eikä sen jälkeenkään. Ongelma toistuu vuosittain, joten siihen olisi hyvä saada
pidempiaikainen ratkaisu.
Sovittiin, että valiokunnan jäsenet käyvät vielä läpi mahdolliset hakijat.
Mikäli seuraavaan kokoukseen mennessä ei ole saatu potentiaalista
kisajärjestäjää, voisi vaihtoehtoisena ratkaisuna olla eri ikäsarjojen
moniotteluiden järjestäminen eri kilpailuissa hallikauden aikana. Asia käydään
läpi syksyn kokouksessa.

5.2

Ehdollisena myönnettyjen SM-kilpailuiden 2022 urheilukenttien puuttuvat
mittauspöytäkirjat
SM-viestit ja SM-moniottelut vuodelle 2022 oli myönnetty ehdollisena, koska
urheilukenttien mittauspöytäkirjoja ei ollut toimitettu.
SM-viestit Espoon Leppävaaran Stadionilla: Espoon kaupungin suunnitelmissa
on peruskorjata Leppävaaran urheilukenttä ennen SM-viestejä.
Peruskorjauksen yhteydessä tehdään mittauspöytäkirja. Tämä vakuus riittää
tässä vaiheessa.
SM-moniottelut Lahden Radiomäen urheilukentällä (Lahden Stadion on
kunnossa. Se on toinen moniottelukenttä.): Urheilukentän mittausprosessi on
kesken ja asia käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa.

5.3

Raportit SM-kilpailuista
Käytiin läpi raportti seuraavasta SM-kilpailuista:
•

SM-hallimoniottelut, Helsinki
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5.4

SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudelle 2020
Tulosrajat oli päätetty edellisessä kokouksessa, mutta koronan takia asia
otettiin uudelleen tarkasteluun. Tässä vaiheessa ei tehty muutoksia, koska
oletuksena on, että kilpailuja pystytään järjestämään riittävästi kesän aikana.
Asiaa tarkastellaan vielä kesä/heinäkuun vaihteessa ja tulosrajoihin
reagoidaan tarvittaessa.

5.5

Teemakisojen sisältö
Teemakisat tulevat TV:stä siten, että kesäkuun lopun kisat suoritetaan
kahdella eri kentällä yhtä aikaa ja heinäkuun kisa kahtena peräkkäisenä
päivänä.
Kenttälajit suoritetaan siten, että hyppy- ja heittolajit ovat eri kentillä tai eri
päivinä ja ratalajit niiden välissä. Kaikki kenttälajit suoritetaan sekakilpailuina.

5.6

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2021
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvostojen puheenjohtajiksi:
SM-hallit, aikuiset
SM-hallit, nuoret
SM-hallit, moniottelut
SM-maantiejuoksut
SM-maastot
SM-maantiekävelyt

5.7

Juha Yrjänä
Pekka Kuusisto
Juha Yrjänä
Hannu Nurminen
Jaana Kujala
Esko Kuha

SM-maratonin ja -puolimaratonin 2020 juokseminen samanaikaisesti
SM-maraton ja -puolimaraton juostaan poikkeuksellisesti samassa kilpailussa.
Valiokunta käsitteli ehdotusta, että SM-maraton ja -puolimaraton juostaan
siten, jossa maratonin osallistujilla olisi mahdollista saada väliaikatuloksena
tulos ja sijoitus myös puolimaratonilta. Tämänhetkisessä suunnitelmassa
maraton ja puolimaraton juostaan eri kellonaikaan. Valiokunta ei puoltanut
ehdotusta.

5.8

Kilpakävelyt Kalevan kisoissa 2020
Kalevan kisojen ohjelmassa on maantiekävelyt, jotka on tarkoitus järjestää
Stadionin ulkopuolella Aurajoen läheisyydessä. Todennäköisesti kilpailu tulisi
keräämään yleisöä runsaasti reitin varrelle ja se voi olla haaste nykyisten
kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa.
Päätettiin, että maantiekävelyt suoritetaan juoksuradalla Stadionilla, jolloin
lajeina miehillä on 20 000 m ja naisilla 10 000 m kilpakävely.
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6
Säännöt ja ohjeet
6.1

SUL:n kilpailutoimihenkilöiden eettisten sääntöjen hyväksyminen
Hyväksyttiin SUL:n kilpailutoimihenkilöiden eettiset säännöt (liite 2).

6.2

SM-maastojen 10 km matkojen läpivieminen
SM-maastoissa uusina lajeina ovat miesten ja naisten 10 km juoksu ja
sekajoukkuekilpailu. Säännöissä ei ole tarkkaan mainittu, tuleeko juoksut
järjestää yhtä aikaa vai erikseen. On haluttu kokeilla molempia vaihtoehtoja ja
palautteen jälkeen katsotaan tilanne. Päätettiin, että tuomarineuvoston
puheenjohtaja yhdessä kisajärjestäjän kanssa päättävät 10 km maastojuoksun
läpiviemisen sillä hetkellä parhaiten soveltuvissa olosuhteissa.

6.3

Uusien ja sivuttujen Suomen halliennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin hallikaudella 2020 saavutetut uudet ja sivutut Suomen
halliennätykset.

6.4

Talvimestaruuskilpailuiden M/N22-sarjojen poisjättäminen
Tälle vuodelle jätettiin talvimestaruuskilpailuissa sarja M/N22 pois ja uutena
tuli P/T15-sarja. Asiaa piti tarkastella kisojen jälkeen, mutta vain kiekon
talvimestaruuskilpailut saatiin järjestettyä. Koska tietoa osanottajamääristä ei
saatu riittävän kattavasti, niin asiaan palataan vuoden kuluttua.

7
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
7.1

Palaute järjestetystä koulutuksesta

7.1.1

Valtakunnalliset tuomarikouluttajapäivät 28. maaliskuuta
Järjestettiin koeluontoisena Teams-koulutuksena. Aiheina olivat
mestaruuskilpailu- ja kansainväliset säännöt sekä käytiin läpi
kilpailutoimihenkilöiden eettiset säännöt. Koulutus onnistui hyvin.
Jatkossa tuomarikoulutukset kannattaa ainakin osittain järjestää
etäkoulutuksena. Silti pidettiin tärkeänä, että osa koulutuksista järjestetään
edelleen lähiopetuksena. Kannustettiin järjestämään eri mallisia koulutuksia
aina tarpeen mukaan esim. yhteydenottoa osanottajiin virittelyn merkeissä
muutama päivä ennen varsinaista koulutusta.

7.1.2

Pohjoisen-alueen 1-tason kilpakävelytuomarikoulutus 28. huhtikuuta
Järjestettiin myös koeluontoisena Teamsin välityksellä. Tämäkin koulutus
onnistui erinomaisesti ja osanottajat olivat tyytyväisiä.
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7.2

Tulevat koulutukset

7.2.1

Maantiereittien mittauskoulutus
Järjestetään 27.–28. syyskuuta Kuortaneella.

7.2.2

4-tason tuomarikoulutus
Järjestetään 31. lokakuuta. - 1. marraskuuta Tampereella.

8
Seuraavat kokoukset

9
Kokouksen päätös

JAKELU

23. syyskuuta 2020
18. marraskuuta 2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09.

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

