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PÖYTÄKIRJA

4/2020

Kilpailu
23.9.2020

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

23.9.2020, klo 14.30

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
puheenjohtaja
Harri Aalto (kohdat 1–4, 6–11) erikseen kutsuttuna
Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi (Teams-yhteys)
Esko Kuha
Jaana Kujala (Teams-yhteys)
Kari Niemi-Nikkola (kohdat 1–7.6)
Hannu Nurminen (Teams-yhteys)
Pasi Oksanen (Teams-yhteys)
Tuomo Salonen (kohdat 6.1–11)
Ingemar Sundelin (Teams-yhteys)
Mika Muukka
sihteeri

Poissa

Yrjö Kelhä

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 14.35.

2
Kokouksen esityslista

Tehtiin seuraavat lisäykset ennakkoon lähetettyyn esityslistaan:
Kohta 8: Säännöt ja ohjeet:
•
•

Viralliset seura-asut SM-kisoissa
Sarjajakosääntöjen noudattaminen

2
3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:
•

•
•
•
•
•
•

4.2

Urheilukenttäsaneerauksissa on ollut vilkas vuosi. Jatkossa on
odotettavissa vähemmän saneerauksia kuntatalouksien haasteitten takia.
Merkittävin hanke tänä vuonna oli Olympiastadionin valmistuminen.
Käytiin läpi sisähallihankkeiden tilanne.
Päätös Espoon nuorten U23 EM-kisoista tehdään marraskuussa 2020.
WA:n kansainvälinen sääntökirja käännetään ensi vuoden aikana.
ITO-preppaus tulevaa ITO-tenttiä varten aloitetaan ensi vuoden aikana.
Kilpailuita on Suomessa järjestetty 15. syyskuuta mennessä 997 kpl ja ka.
tulosten määrä reilut 100/kisa. Vastaavat luvut Ruotsissa 1182/20.
2- ja 3-tason tuomarikoulutusmateriaalit ovat ladattavissa liiton
kotisivuilta kilpailutoiminta / kilpailutoiminnan koulutus.

Hallituksen ja valtuuston info
Kuultiin Rami Urhon yhteenveto hallituksen ja valtuuston kokouksista
seuraavasti:
•

GP-kisat on päätetty

5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2021 arvokilpailukalenterin tilanne
Käytiin läpi vuoden 2021 arvokilpailukalenterin tilanne (liite 1).
Päätettiin järjestää ns. Olympiaranking-kisa ennen Olympiakisojen
tulosrajakauden päättymistä. Näin urheilijat voivat saada ranking-pisteitä
Olympialaisiin saman tasoisesti kuten normaalisti yleisen sarjan Suomen
mestaruuskisoista (Kalevan kisat). Ensi vuonna Kalevan kisat järjestetään vasta
Olympiakisojen jälkeen, joten Kalevan kisoja ei voida käyttää Olympiakisojen
tulosrajakisaksi. Näitä korkeamman ranking-pisteiden ”mestaruuskisoja” voi
olla vain yksi vuodessa. Kisajärjestäjä ja -konsepti päätetään myöhemmin.

3
Alueet ovat pyrkineet löytämään yhden yhteisen am/pm-kisapäivän, joka
voidaan lisätä arvokilpailukalenteriin. Tällaista ajankohtaa ei ole löydetty.
5.2

Kilpailuiden pisteyttäminen 2020
Viime vuonna oli päätetty, että siirrytään käyttämään WA:n valmista
pistetaulukkoa, jossa vertaillaan kisojen keskinäistä paremmuutta.
Suomalaiset kilpailut olivat kuluneena kesänä korkealla rankingissa osittain
siitä syystä, että maailmalla ei pystytty järjestämään yhtä paljon laadukkaita
kisoja kuin aikaisempina vuosina.

5.3

Joensuun Kalevan kisojen ajankohta
Päätettiin, että Joensuun Kalevan kisojen päivämäärät ovat 4.–7. elokuuta
2022.

6
Kisajärjestäjät
6.1

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

6.2

SM M/N15-14, Naantali
SM M/N17-16, Pännäinen
Kalevan kisat, Turku
SM M/N22-19, Kemi
SM-moniottelut, Janakkala & Hämeenlinna
Ruotsi-ottelu
SM-viestit, Kotka

Hallimoniotteluiden paikkakunta 2022
Päätettiin, että vuoden 2022 hallimoniottelut järjestetään Lahden
Pajulahdessa. Suunnitelmissa on järjestää kisa parayleisurheilun SMhallikisojen yhteydessä.

6.3

Kokkolan SM15-14-kisojen 2021 päivittäinen lajiohjelma
Kokkolan SM-kisajärjestä oli esittänyt, että vuoden 2021 SM15-14-kisojen
päivittäistä lajiohjelmaa muutetaan siten, että P15 ja 14-sarjojen 3-loikka
muutetaan sunnuntailta perjantaille. Perustelu muutokseen on mm.
hyppypaikkojen ahtaus, joka vaikeuttaa kilpailuiden läpivientiä.
Kilpailuvaliokunta hyväksyi muutosesityksen ja samalla velvoitti kisajärjestäjää
informoimaan seurakenttää selkeästi ja aktiivisesti hyvissä ajoin.
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6.4

Lahden Radiomäen kentän mittauspöytäkirja
SM-moniottelut vuodelle 2022 on myönnetty Lahden Radiomäen
urheilukentälle, sillä edellytyksellä, että kentän mittauspöytäkirja toimitetaan
SUL:oon. Mittausten tekeminen on vielä kesken ja asiaan palataan
myöhemmissä yhteyksissä.

6.5

Tampereen Kalevan kisojen 2021 päivittäinen lajijakauma
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Ari Honkanen esitteli Tampereen Kalevan
kisojen alustavaa päivittäistä lajijakaumaa. Valiokunta antoi muutaman
korjausesityksen. Tarkempaan aikatauluun palataan seuraavassa valiokunnan
kokouksessa.

6.6

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2021
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle
2021:
PM-moniottelut, Seinäjoki
SM M/N22-19, Turku
SM M/N17-16, Hyvinkää
SM P/T15-14, Kokkola
Kalevan kisat, Tampere

SM-viestit, Oulu
6.7

Eero Kulmala
Ella Rantala
Niklas Lieke
Tapio Pesu
Ari Honkanen
Teijo Raitio (jäseneksi)
Kimmo Hyppönen (jäseneksi)
Pasi Oksanen

Kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2021
Päätettiin kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2021
(liite 2).

6.8

Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2021
Päätettiin huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoihin 2021 (liite 3).

7
Olosuhdeasiat
7.1

Videotuomarin ohjeistuksen tekeminen
Videotuomarin käyttö on lisääntynyt isoimmissa kotimaisissa kilpailuissa.
Täten on haluttu, että tuomaritoimintaan tehdään ohjeistus.
WA:lla on valmiina englanninkielinen videotuomarin ohjeistus. Päätettiin, että
tehdään suomenkielinen ohjeistus kevyempänä versiona WA:n ohjeistuksen
perusteella. Pasi Oksanen valmistelee ohjeistusta ja asia käsitellään
seuraavassa kokouksessa.
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7.2

Heittohäkit
Viime vuonna oli kirjattu kilpailuvaliokunnan pöytäkirjaan, että kilpailujen
myöntäjätahon tulee varmistaa kilpailuiden myöntämisen yhteydessä, että
heittohäkit ovat sääntöjen mukaiset. Kuitenkin kuluneena kesänä oli havaittu,
että häkkilajeja heitettiin sääntöjen vastaisilla paikoilla ja vaaratilanteista oli
sattunut.
Päätettiin, että mikäli heittohäkki ei ole sääntöjen mukainen, niin
myöntäjätahot (SUL, alueet ja piirit) eivät saa myöntää ko. lajeja kilpailuun.
Myös kilpailunjärjestäjä anoessaan tulee varmistaa sääntöjenmukaisuus.
Samalla tulee varmistaa, että heittohäkkejä käytetään oikeaoppisesti ja
portteja suljetaan jokaisessa kilpailuissa. Asia otetaan esille koulutuksissa ja
tehdään koulutusvideo heittoporttien oikeasta käytöstä.

7.3

Heittokenttien sääntöjenmukaisuus
Kuluneena kilpailukautena on havaittu, että jotkin heittokentät, jotka
sijaitsevat yleisurheilukentän ulkopuolella, ovat olleet sääntöjenvastaisia ts.
niissä on ollut liikaa alamäkeä. Nämä urheilukentän ulkopuoliset heittokentät
tulee myös mitata ja tehdä niistä mittauspöytäkirja. Kilpailujärjestäjä hakiessa
kilpailuja ja myöntäjätahon myönnettäessä kilpailuja tulee varmistaa, että
kentät ovat sääntöjenmukaisia.

7.4

Heittovälineiden manipulointi
Kuluneena kilpailukautena on esiintynyt heittovälineiden manipulointia, jossa
heittoväline on selvästi ollut yli/ali toleranssien. Tähän tullaan jatkossa
kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Korostettiin, että kilpailujärjestäjän
tulee jokaisessa kilpailuissa tarkastaa heittoväline, pelkkä välineen
punnitseminen ei riitä.

7.5

Itse tehdyt väliaikaiset lähtöviivat teipillä
Kuluneena kesänä on esiintynyt, että lähtöviivoja on juuri ennen kilpailua
merkitty teipillä. Lähinnä tämä on tullut esiin, kun on haluttu juosta
takasuoran maaliin tuuliolosuhteiden takia, eikä valmiita merkintöjä ole ollut
radalla. Tämä toimenpide ei ole sallittua.
Juoksuratojen lähtöviivat tulee olla valmiiksi maalattuna ja niistä tulee löytyä
mittauspöytäkirja.

7.6

Tulospalvelu TV-kisoissa
TV-tulospalvelussa on esiintynyt ongelmia parina viime vuotena ja näin laatu
on kärsinyt. Ongelmia on ollut sekä palvelun tarjoajassa että kisajärjestäjissä.
Asiaa käsitellään GP-kisakokouksessa, jossa selvitetään mm. TV-tulospalvelun
kokonaiskuva.
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8
Säännöt ja ohjeet
8.1

WA:n kenkäsääntö
WA oli tehnyt uuden kenkäsäännön heinäkuun lopussa 2020. Tämän
perusteella SUL on päivittänyt säännön kotisivuilleen (kilpailutoiminta –
säännöt ja ohjeet). Kenkäsääntö on puhuttanut maailmanlaajuisesti ja
mahdollisesti WA tekee joitain tarkennuksia sääntöön tulevan talven aikana.
Päätettiin, että toimitaan järkevästi tällä nykyisellä kenkäsäännöllä helmikuun
kilpailuvaliokunnan kokoukseen saakka, jolloin asia käsitellään seuraavan
kerran.

8.2

Sekajuoksut pitkillä ratamatkoilla
Sekajuoksukisoja on järjestetty kuluneen kesänä ja asia on noussut esille
useilla eri foorumeille. Päätettiin, että jo olemassa olevia ohjeita (Lisäohjeet
tulosten virallisuudelle ja tilastokelpoisuudelle. Löytyy liiton sivuilta kohdasta
kilpailutoiminta / ohjeet ja ohjeistukset) ei muuteta, tehdään korkeintaan
pieniä tarkennuksia.
Lisäksi linjattiin, että selvästi jo ennakkoon sovittua sääntöjen vastaista
vetoapua ei hyväksytä. Miesten ja naisten matkoja voidaan yhdistää
ainoastaan aikataulullisista syistä. Mutta mikäli kilpailun aikatauluun on
merkitty molemmille sukupuolille omat lajit, niin tällöin sekajuoksuja ei
hyväksytä ollenkaan.
Kisajärjestäjä ja ylituomari vastaavat, että sääntöjä noudatetaan ja urheilijat
saavat viralliset tulokset.

8.3

Heitto-ottelun säännöt
Päätetiin virallistaa heitto-ottelun säännöt seuraavasti:
•
•
•
•
•

Heittoviisiottelun lajit ovat moukarinheitto, kuulantyöntö, kiekonheitto,
keihäänheitto ja painonheitto. Myös muut suoritusjärjestykset ovat
sallittuja.
Kaikissa sarjoissa käytetään yleisen sarjan pistetaulukkoa.
Jokaisessa lajissa on kolme suorituskierrosta.
Käytetään oman sarjan heittovälineitä.
Heittopainot seuraavasti eri sarjoille:
M, M22: 15,88 kg / N, N22: 9,08 kg
M19: 11,34 kg / N19: 9,08 kg
M17: 11,34 kg / N17: 7,26 kg
P15: 9,08 kg / T15: 7,26 kg
P13: 7,26 kg / T13: 5,45 kg
P11: 5,45 kg / T11: 4,00 kg
P9: 4,00 kg / T9: 4,00 kg
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8.4

Mestaruuskilpailusääntöjen muutosesitykset
Päivitetyt mestaruuskilpailusäännöt olivat astuneet voimaan tämän vuoden
alusta. Jo tähän mennessä on tullut joitain esityksiä uusista
sääntömuutoksista.
Päätettiin, että toimitaan ainakin vielä toinen vuosi nykyisellä kokonaisuudella
ja mahdolliset rakenteelliset muutokset tehdään siten, että astuisivat voimaan
vuoden 2022 alusta. Pienemmät sääntötarkennukset käsitellään seuraavassa
valiokunnan kokouksessa ja ne astuvat voimaan vuoden 2021 alusta.

8.5

Viralliset seura-asut SM-kisoissa
Mestaruuskilpailusääntöjen mukaan SM-kisoissa tulee käyttää seuran virallista
kisa-asua, johon sisältyy seuran logo ja värit. Seura-asuun on sallittu lisätä
yhteistyökumppaneiden logoja.
Kuluneena kesänä muutamilla urheilijoilla on esiintynyt omia kilpailuasuja SMkisoissa. Muistutetaan urheilijoita ja seuroja käyttämään seuran asuja SMkisoissa.

8.6

Sarjajakojen noudattaminen
Kuluneena kesänä on esiintynyt sarjajakosääntöjen noudattamisen jättämistä
ja kilpailtu mm. ulkopuolisena osanottajana varsinkin lasten kisoissa.
Lasten säännöissä on selkeästi mainittu asia, jota tulee noudattaa:
”Urheilija voi osallistua samaan lajiin vain yhdessä sarjassa saman kilpailun
aikana. Samaksi kilpailuksi lasketaan esimerkiksi kaksipäiväisen kilpailun
molemmat päivät. Vanhempi ei koskaan voi osallistua nuorempaan
sarjaan edes kilpailun ulkopuolella.”

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Tulevat koulutukset
Järjestetään maantiereittien ja 4-tason tuomarikoulutus jo aiemmin
päätetyissä ajankohdissa tänä syksynä. Ensi vuoden koulutuksiin palataan
myöhemmin.

10
Seuraava kokous

18. marraskuuta 2020 klo 14.30.

11
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.20

8
JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Henkilökunta
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Tilastopaja

