Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

2/2021

Kilpailu
19.5.2021

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

19.5.2021, klo 15.00

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
Harri Aalto
Anne Fröberg
Ari Honkanen
Esa Kaihlajärvi
Esko Kuha
Jaana Kujala
Hannu Nurminen
Pasi Oksanen
Tuomo Salonen
Ingemar Sundelin
Mika Muukka

puheenjohtaja
erikseen kutsuttuna
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
Teams-yhteys
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.03.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

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

Yleiset ilmoitusasiat
•
•
•
•
•

4.2

Ruotsi-ottelu järjestetään Helsingin Olympiastadionilla vuonna 2022
Espoolle on myönnetty nuorten M/N22-vuotiaiden EM-kisat vuodelle
2023
Kv.-tuomarikokeet siirtyvät vuodella eteenpäin vuodelle 2022
Sisähallihankkeiden tilanteet
Kv.-arvokisojen tilanne

Hallituksen ja valtuuston info
•
•

Kalevan kisat myönnettiin Vaasalle vuodelle 2024
Liittovaltuustossa paljon uusia jäseniä

5
Kilpailukalenterit
5.1

SM-viestien ajankohta kilpailukalenterissa
Viime kokouksessa oli päätetty kysyä huippuseuratapaamisessa mielipidettä
SM-viestien ajankohdasta kilpailukalenterissa. Vaihtoehtoina olivat kesä tai
syksy. Vastausten perusteella selvästi enemmän kannatusta sai syksy.
Urheilijoilta ei tehty kattavaa kyselyä, mutta pienen otannan perusteella
molempia vaihtoehtoja on kannatettu.
Syksyä puoltaa myös keskikesän ruuhkaisuus, koska tällöin usein järjestetään
nuorten kansainvälisiä arvokisoja ja kotimaisia GP-kisoja. Näistä urheilijat
hakevat tulosrajoja myöhemmin kilpailukaudella pidettäviin aikuisten
arvokisoihin. Myös Kalevan Maljan -pistekisan päättyminen ja kisakauden
loppuhuipentuminen SM-viesteihin puoltavat syksyä.
Valiokunnassa käydyn asian käsittelyn aikana kannatettiin molempia
vaihtoehtoja ja täten asiasta äänestettiin. Kesä sai yhden äänen ja syksy
kymmenen ääntä. Kilpailuvaliokunta päätti, että SM-viesteille hyvä ajankohta
kilpailukalenterissa on syksy.

5.2

Vuoden 2022 arvokilpailukalenterin tilanne ja vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2022 alustava arvokilpailukalenteri (liite 1). Se löytyy
päivitettynä www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/.
SM-viestit on myönnetty Espoolle vuodelle 2022, mutta ko. ajankohtana
urheilukenttä on remontissa, eikä täten ole käytössä. Päätettiin, että Espoo
pyrkii vaihtamaan jonkun muun kisajärjestäjän kanssa järjestämisvuoroa esim.
vuoden 2024 järjestämisvuorossa on läntinen alue. Asia käsitellään
seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa.
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5.3

Lahden Kalevan kisojen ajankohta vuonna 2023
Päätettiin, että Lahden Kalevan kisojen ajankohta on 27.–30. heinäkuuta 2023.
Se sopii WA:n antamaan aikaikkunaan.

5.4

Kilpailujen läpivienti tulevana kesänä
Hallikaudella on poikkeuksellisesti ollut mahdollista järjestää kilpailuita
pelkästään oman piirin/alueen urheilijoille viranomaisten ohjeita noudattaen.
Päätettiin, että heti kun paikalliset viranomaiset antavat luvan laajentaa
osanottajia alueen ulkopuolisilla urheilijoilla, niin pelkästään oman yhteisön
suljettuja kilpailuita ei enää saa järjestää. Pois lukien säännöissä mainitut
kilpailut esim. pm/am-kisat ja seuracupin osakilpailut.
Mikäli rajoitusten poistuttua silti edelleen halutaan järjestää ns. suljettuja
kilpailuja, niin ne tulee hakea seurakisa-luokkaan. Näiden kisojen tulokset
eivät ole tilastokelpoisia.

5.5

Kisaluokkatyöryhmän raportti
Ari Honkanen kävi läpi kisaluokkatyöryhmän raportin. Nykyiset kisaluokat ovat
sopivia ja kisojen hakutekstit kunnossa, mutta kisajärjestäjät eivät aina
noudata annettuja ohjeita. Suuntaus on ollut, että kisoja haetaan vasta piirin
myöntäminä isoilla lajikattauksilla marraskuun hakuajan jälkeen. Näin
kisaluokat ja ajankohdat ovat osittain menneet päällekkäin.
Päätettiin, että pidetään nykyiset kisaluokat ja pyritään viestinnällä
parantamaan tietoa kisajärjestäjille ja piireille.
Samassa yhteydessä korostettiin, että ns. leirikisoissa tulee olla paikalla
koulutettuja tuomareita varmistamassa sääntöjen oikeudenmukaisuus,
vaikkakin kisa on haettu seuran nimissä.

5.6

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

31.8.2021 mennessä GP-kisat vuodelle 2022
30.9.2021 mennessä Tähtikisat ja Seuracupit vuodelle 2022
30.9.2021 mennessä SM-kilpailut vuodelle 2024
20.–31.10.2021 välisenä aikana kaikki hallikilpailut vuodelle 2022
20.–30.11.2021 välisenä aikana kaikki kansalliset- ja aluekilpailut (pl.
hallikilpailut) vuodelle 2022
15.1.2022 alkaen piirin myöntämät kilpailut vuodelle 2022
31.1.2022 mennessä Pohjoismaiset maaottelut vuodelle 2023
15.2.2022 mennessä Kalevan kisat vuodelle 2025

4
5.7

TV-kisojen hakuohjeet
Käytiin läpi TV-kisojen hakuohjeiden vaatimukset, jotka todettiin pääosin
sopiviksi. Lisänä olisi hyvä saada etukäteen tietoa aiotusta urheilijatasosta.
Tällä pyritään samaan kaikki parhaat ja mielenkiintoisimmat kisat TV-kisoiksi.
Myös olosuhteita on syytä korostaa myönnettäessä kisoja.

6
Kisajärjestäjät
6.1

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

Moukarinheiton talvimestaruuskilpailut, Kaustinen
o

Oikaisupyyntö tuloksiin
Kilpailuvaliokunnalle oli saapunut oikaisupyyntö naisten sarjan
tuloksiin, koska kisassa ei noudatettu sääntöjä suorituskierrosten
määristä.
Oikaisupyyntö ko. tapauksissa tulee tehdä heti kun siitä saadaan
tieto, kisan aikana tai heti kisan jälkeen. Selvitysten perusteella
asiasta ei ollut tehty protestia. Kilpailuvaliokunta päätti, että
jälkikäteen ei voida muuttaa kisan kulkua ja tuloksia, ja kisan
jälkeen ei ole valitusoikeutta minnekään. Näin kisan tulokset
jäävät voimaan.
Samalla painotettiin, että kaikissa kisoissa tulee noudattaa kv.sääntöjä ja jatkossa näin ei saa toistua. Talvimestaruuskilpailuissa
on syytä olla koulutuksen käynyt ylituomari.

•

SM-maantiejuoksut, Pyhtää

•

SM-maastot, Joensuu
o

Mestaruuskilpailusäännöistä puuttui kirjaus, kuinka miesten ja
naisten yhdistetyn 10 km joukkuekisan urheilijat määräytyvät, jos
miesten ja naisten sarjan joukkueen kolmas jäsen on samalla
sijalla.
Yksi vaihtoehto voisi olla, että urheilija, joka on oman sarjan ajalla
lähempänä oman sarjan voittajan aikaan, lasketaan ns. paremmin
sijoittuvaan joukkueeseen. Kirjaus sääntöihin tehdään vuoden
vaihteessa.
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6.2

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2022
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvostojen puheenjohtajiksi:
SM-hallit, moniottelut
SM-hallit, aikuiset
SM-hallit, nuoret
SM-maantiejuoksut
SM-maastot
SM-maantiekävelyt
Kalevan Kisat
PM-moniottelut

6.3

Juha Yrjänä
Jaana Kujala
Niklas Lieke
Kari Ojala
Pekka Kuusisto
Kimmo Hyppönen
Pasi Oksanen
Eero Kulmala

Ruotsi-otteluun nimettävät tuomaritarkkailijat ja muut toimihenkilöt
Nimettiin seuraavat tuomarit ja toimihenkilöt Ruotsi-otteluun 2021
Tukholmaan:
Tuomaritarkkailijat:

Lähettäjä:
Kuuluttaja:
Kävelytuomari:
Tuomarineuvosto:

Jukka Hosio (joht.)
Hannes Alarotu
Harri Lammi
Niklas Lieke
Inger Nabb
Vesa Artman
Juha Kylänpää
Anne Fröberg
Pasi Oksanen

7
Olosuhteet
7.1

Etäisyyden mittaus
Liiton toimistoon on tullut kyselyjä GPS-mittaustekniikkaan perustuvaa
mittausta kenttälajeissa. Tällä hetkellä GPS ei anna riittävää
mittaustarkkuutta, vaan mittaukset tulee suorittaa esim. elektro-optisella
mittalaitteella.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

Kenkäsääntö
Päätettiin, että kansallisissa maastojuoksuissa saa käyttää enintään 40 mm
paksuisia kenkiä. Sääntökohta on päivitetty kenkäsääntöön, joka löytyy liiton
kotisivuilta kohdasta www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/.
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8.2

Uusien ja sivuttujen Suomen halliennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin hallikaudella 2021 saavutetut uudet ja sivutut Suomen
halliennätykset. Samalla vahvistettiin miesten 10 km ja puolimaratonin
Suomen ennätykset.

8.3

Kilpakävelyn 35 km SE-lajiksi
Hyväksytään 35 km SE-lajiksi sekä miehissä että naisissa. Seuraavassa
kokouksessa päätetään tarkemmat vaatimukset sekä tarkka ajankohta
säännön voimaan astumisesta.

8.4

Talvimestaruuskilpailuiden M/N22-sarjojen poisjättäminen
Vuoden 2020 alusta mestaruuskilpailusääntöjen päivityksen yhteydessä
pitkien heittojen talvimestaruuskilpailuista poistettiin M/N22-sarja ja tilalle
lisättiin P/T15-sarja.
Valiokunnalle tulleen palautteen perusteella on haluttu ottaa takaisin M/N22sarja. Peruste poistaa M/N22-sarja olivat mm. osanottajien vähyys sekä
yleisessä että 22-sarjoissa ja yhdistää sarjat, jolloin saadaan parempia
kilpailuja.
Valiokunta päätti, että jatketaan toistaiseksi nykyisellä säännöllä.

8.5

Kati Ojaloon edustusoikeus Kalevan kisoihin
Keskusteltiin Kati Ojaloon edustusoikeudesta toimitusjohtajan alustuksen
jälkeen. Lopullisen päätöksen asiasta tekee SUL:n hallitus.

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Palaute järjestetyistä koulutuksista

9.1.1

Valtakunnallinen tuomarikouluttajapäivä 27. maaliskuuta
Järjestettiin Teams-koulutuksena. Osanottajia oli 50 henkilöä. Koulutus
onnistui hyvin ja jatkossakin etäkoulutus on hyvä vaihtoehto.

9.1.2

SM-kisajärjestäjien koulutus 17. huhtikuuta
Järjestettiin Teams-koulutuksena. Osanottajia oli vajaat 30 henkilö. Tämäkin
koulutus onnistui erinomaisesti ja osanottajat olivat tyytyväisiä.

9.2

Tulevat koulutukset

9.2.1

NTO-tason (5-taso) tuomarikoulutus ja ITO-preppaus
Päätetiin, että yhdistetään NTO-tason tuomarikoulutus ja ITO-preppaus, siten
että osan NTO-tason luennoista pitävät ja valmistelevat ITO-preppaukseen
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osallistuvat henkilöt. NTO-tason tilaisuudet pidetään muutamina lyhyinä
tilaisuuksina etänä sekä näiden lisäksi järjestetään yksi lähijakso. ITOpreppaukseen osallistuville pidetään vielä erikseen joitakin tilaisuuksia.
Koulutukset alkavat tulevana syksynä.
9.3

Pätevyyksien myöntäminen
Myönnettiin maantiereittien mittaajan pätevyys seuraaville henkilöille:
Seppo Liimatainen
Heikki Makkonen
Tomi Pyylampi
Jarkko Uitto
Tero Sillanpää
Tapani Virtanen
Anders Wikholm

10
Seuraavat kokoukset

11
Kokouksen päätös

JAKELU

Pyhtään Yritys
Kuopion Reipas
Joensuun Kataja
Lappeenrannan Urheilu-Miehet
Jyväskylän Kenttäurheilijat
Runners Club
Esbo IF

16. syyskuuta 2021
30. marraskuuta 2021

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

