Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

3/2021

Kilpailu
16.9.2021

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

16.9.2021, klo 15.00

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
Harri Aalto
Jarkko Finni (Teams)
Anne Fröberg (Teams)
Ari Honkanen (Teams)
Esa Kaihlajärvi (Teams)
Jaana Koivistoinen (Teams)
Esko Kuha
Hannu Nurminen (Teams)
Pasi Oksanen (Teams)
Tuomo Salonen (Teams)
Ingemar Sundelin (Teams)
Mika Muukka

puheenjohtaja
erikseen kutsuttuna
erikseen kutsuttuna

sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.01.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2
4
Ilmoitusasiat
4.1

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

4.2

Pohjoismaisia kokouksia on pidetty runsaasti. Keskusteluissa on ollut mm.
eri-ikäisten PM-kisojen määrä ja rytmi.
WA:n kanssa on pidetty yhteyttä mm. urheilijoiden rankingkisoista
Ruotsin liitolle on jätetty pyyntö, jotta jatkossa Ruotsi-ottelun
kävelymaaottelun pisteet laskettaisiin yhteen muun maaottelun kanssa
Helsingissä sijaitseva Urhea-halli on valmistunut

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

Kokous pidetty Kalevan kisojen yhteydessä
Käyty palautteita kuluvan kauden kisoista
Maajoukkueryhmän suunnittelua
Tulevien kisojen järjestämistä
Tuomaritoimintaa

5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2022 arvokilpailukalenterin tilanne
Käytiin läpi vuoden 2021 arvokilpailukalenterin tilanne (liite 1). Löytyy myös:
https://www.yleisurheilu.fi/kilpailukalenterit/

5.2

Kilpailuiden pisteyttäminen 2021
Käytetään WA:n valmista taulukkoa. Parhaat pisteet keräsivät Paavo Nurmi
Games ja Kuortane Games. Pisteet löytyvät:
https://www.worldathletics.org/records/competition-performance-rankings

5.3

Kalevan kisojen ja SM-hallien ajankohdat tulevaisuudessa
Vahva pyrkimys on järjestää Kalevan kisat ja SM-hallit WA:n antamissa
aikaikkunoissa. Nämä ajankohdat on varattu kansallisille mestaruuskisoille ja
tällöin ei ole lupa järjestää kansainvälisiä kisoja. Näin urheilijat voivat keskittyä
pelkästään kansallisiin mestaruuskisoihin.
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5.4

Sisähalleissa mm. ylipitkien ratamatkojen tilastointi kansainvälisesti
WA on muuttanut tilastokäytäntöä siten, että sisähallikisoissa
epästandardeilla matkoilla suoritetut tulokset lasketaan ulkoratakauden
tilastoihin esim. ylipitkillä radoilla tehdyt tulokset.
Kotimaassa edelleen kaikki sisähalleissa saavutetut tulokset tilastoidaan
sisähallitilastoon.

6
Kisajärjestäjät
6.1

SM-viestien paikkakunnat 2022 ja 2024
Kilpailuvaliokunnan kokouksessa 2/2021 oli kirjattu seuraavasti:
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.
Espoo on neuvotellut kisan vaihtamisesta läntiseen alueen kanssa, koska
heillä SM-viestit ovat SM-kisojen alueellisen kiertojärjestyksen mukaisesti v.
2024. Alueen sisällä on sovittu, että kisat tulee järjestää Keski-Suomen piirin
alueella. Jyväskylä on ainoa paikka Keski-Suomessa, joka voi järjestää SMviestit Mestaruuskilpailusäännöissä mainittujen kriteerien perusteella.
Virallisesti v. 2024 SM-viestit tulee hakea vasta 30.9.2021, mutta Jyväskylän
Kenttäurheilijat ovat ilmoittaneet halun vaihtaa SM-viestin vuoroa Espoon
kanssa. Läntinen alue on kokouksessaan puoltanut em. vaihtoa kuitenkin
todeten, että jatkossa ensisijaisesti vaihto tulisi suorittaa oman alueen sisällä.
Kilpailuvaliokunta puolsi SM-viestien vaihtovuosia Espoon ja Jyväskylän kesken
ja esittää muutosta hallitukselle, joka päättää SM-kisojen myöntämisestä.

6.2

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

SM-maantiekävelyt, Urjala
SM M/N15-14, Kokkola
SM M/N17-16, Hyvinkää
Kalevan kisat, Tampere
SM M/N22-19, Turku
SM-moniottelut, Raasepori & Lohja
Ruotsi-ottelu, Tukholma
SM-viestit, Oulu
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6.3

Joensuun Kalevan kisojen 2022 päivittäinen lajijakauma
Mika Muukka esitteli Joensuun Kalevan kisojen alustavaa päivittäistä
lajijakaumaa. Valiokunta antoi joitakin palautteita. Tarkempaan graafiseen
aikatauluun palataan valiokunnan seuraavassa kokouksessa.

6.4

Miesten pituushypyn osanottajamäärä Kalevan kisoissa
Kilpailuvaliokunta oli saanut palautteen siitä, että Kalevan kisojen miesten
pituuden tavoiteltu urheilijamäärä oli Tampereen Kalevan kisoissa 16
urheilijaa ja kilpailu suoritettiin suoraan finaalina. Muissa kenttälajeissa
tavoiteltu urheilijamäärä on 20–24 urheilijaa sis. karsintakilpailun ja finaalin.
Syy järjestelyyn johtuu siitä, että on haluttu pitää yhden hyppylajin finaali jo
ensimmäisenä kilpailupäivänä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kisa tulee
suorittaa suoraan finaalina. Toisaalta miesten pituushypyssä on viime vuosina
ollut vähän osanottajia ja karsintakisoja on jouduttu peruuttamaan.
Joensuun Kalevan kisojen alustavaan päivittäiseen lajiohjelmaan on merkitty
sekä karsintakisa että finaali. Näin tavoiteltu urheilijamäärä nousee 16:sta.
Päätös tarkoista tulos/osanottajamääristä vuoden 2022 ulkoratakauden
kisojen osalta tehdään myöhemmin.

6.5

Nurmijärven SM15-14 -kisojen päivittäisen lajiohjelman muutos
Nurmijärven Yleisurheilu oli pyytänyt lupaa saada muuttaa SM15-14-kisojen
päivittäistä lajiohjelmaa siten, että kaikki keihäänheitot suoritetaan
ensimmäisenä kilpailupäivä ja kaikki moukarinheitot toisena kilpailupäivänä.
Esitystä perustellaan turvallisuudella, koska ensimmäisenä kilpailupäivänä on
useita kiertävän ratamatkan lajeja ja moukarinheiton aikana on sattunut
useita vaaratilanteita aiemmin vastaavissa kisoissa.
Kilpailuvaliokunta puolsi esitystä ja velvoitti kisajärjestäjää tiedottamaan
muutoksesta kattavasti. Mikäli kokeilu onnistuu, niin muutosta voidaan
harkita pysyväksi ratkaisuksi.

6.6

SM-kisoihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2022
Nimettiin seuraavat henkilöt tuomarineuvoston puheenjohtajiksi vuodelle
2022:
Kalevan kisat, Joensuu

SM P/T15-14, Nurmijärvi
SM M/N17-16, Lempäälä
SM-maraton, Turku
SM M/N22-19, Vaasa
SM-viestit, Jyväskylä

Yrjö Kelhä
Jukka Hosio (jäseneksi)
Markku Hölsö (jäseneksi)
Ella Rantala
Pasi Oksanen (vaihto Kalevan
kisoista)
Hermann Kössi
Ari Honkanen
Anne Fröberg
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6.7

Viestijuoksujen lisääminen tulevaisuudessa
Lahden Ahkera oli lähestynyt kilpailuvaliokuntaa viestijuoksujen tärkeydellä
järjestää niitä kattavasti ympäri vuoden.
Valiokunnassa käytiin keskustelua aiheesta ja kannatettiin viestijuoksujen
lisäämistä. Parhaiten asia etenee ns. suurten viestijuoksuseurojen
keskuudessa. Asia voidaan ottaa esille esim. huippuseuratapaamisessa.

6.8

Kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2022
Päätettiin kilpailulupa- ja SM-kisojen ilmoittautumismaksut vuodelle 2022
(liite 2). Löytyy myös: https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/ohjeetja-ohjeistot/

6.9

Huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoissa 2022
Päätettiin huoltaja- ja valmentajakortit SM-kisoihin 2022 (liite 3). Löytyy myös:
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/ohjeet-ja-ohjeistot/

7
Säännöt ja ohjeet
7.1

Mestaruuskilpailusääntöjen muutosesitykset
Sovittiin, että Mika Muukka ja Pasi Oksanen valmistelevat seuraavaan
valiokunnan kokoukseen kaikki mestaruuskilpailusääntöjen teksteihin liittyvät
muutosesitykset.
Lisäksi muutosesityksiä on tullut nuorten SM-kisojen päivittäisiin lajiohjelmiin.
Nämä asiat valmistelee valmennusosasto ja myös ne käsitellään seuraavassa
valiokunnan kokouksessa.

7.2

Karsintakisan siirto Kalevan kisoissa
Käytiin läpi Kalevan kisoissa ollutta kolmiloikan karsintakisaa, jossa kahdelle
urheilijalle annettiin mahdollisuus suorittaa karsintakisa toisella
paikkakunnalla. Todettiin, että toiminta oli voimassa olevien
kansainvälisten sääntöjen mukaan sallittua, jossa mahdollistetaan juoksun tai
kenttälajin karsinta suorittaa muussakin yhteydessä kuin varsinaisessa
kilpailussa, johon karsinta on tarkoitettu. Lisäksi korostettiin, että vaikka
säännöt mahdollistavat tällaisen karsinnan siirron, ei tätä tule tehdä
kevyin perustein. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomen mestaruuksista
miteltäessä kaikki urheilijat ovat yhdenvertaisessa asemassa.
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Mikäli jatkossa halutaan käyttää vastaavaa lupaa, niin toiminta tulee tapahtua
seuraavasti:
1. Päätöksen tekee kilpailuun nimetty tuomarineuvosto.
2. Esityksen tuomarineuvostolle tekee urheilija itse tai urheilijan edustaja
valtakirjalla.
3. Siirron perusteena tulee olla kansainvälinen ylätason (v. 2021 vähintään
Timanttiliigan osakilpailu) kilpailu niin lähellä Kalevan kisoja, että
osallistuminen varsinaiseen karsintaan ei ole joko teknisesti mahdollista
tai valmennuksellisesti erittäin haasteellista.
4. Tuomarineuvosto arvioi siirron tarpeellisuutta urheilijan esityksestä.
Lähtökohtaisesti pyritään löytämään huippu-urheilua ja Kalevan kisan
arvoa tukeva ratkaisu.
5. Tuomarineuvosto keskustelee kilpailun johdon kanssa päätöksen
vaikutuksista mm. kilpailun aikatauluun.
6. Koska kyse karsinnan siirrosta, on selvää, että kahdesti karsintakisaan ei
voi osallistua. Siirretty karsinta poistaa mahdollisuuden osallistua Kalevan
kisojen karsintakisaan.
7. Tuomarineuvosto määrittää kriteerit, joilla siirretystä karsinnasta pääsee
Kalevan kisojen finaaliin. Normaalisti vastaa Kalevan kisan karsinnan
kriteerejä esim. kenttälajeissa sama karsintaraja.
8. Mikäli urheilija suoriutuu vaadittujen kriteerien mukaisesti, hän pääsee
suoraan Kalevan kisojen finaaliin. Mikäli tulos ei riitä tai jää ilman tulosta,
ei urheilija pääse osallistumaan Kalevan kisojen finaaliin.
9. Pyritään siihen, ettei siirrettyyn karsintaan osallistuva henkilö vie
kenenkään varsinaiseen Kalevan kisan karsintaan osallistuvan urheilijan
paikkaa finaalissa. Eli käytännössä otetaan enemmän kuin
mestaruuskilpailusääntöjen mukainen määrä urheilijoita finaaliin, mikäli
tämä on aikataulullisesti tai teknisesti mahdollista.
10. Tuomarineuvosto toimittaa päätöksen tahoon, joka on jättänyt
alkuperäisen esityksen tuomarineuvostolle (urheilija tai hänen
valtuuttama edustaja). Muilla tahoille päätöksestä tiedottamisesta vastaa
SUL:n tiedotus yhteistyössä tuomarineuvoston ja kisajärjestäjän kanssa.
7.3

35 km maantiekävelyn SE:n vaatimukset
Päätetiin, että 35 km maantiekävelyn Suomen ennätykset vahvistetaan
seuraavassa valiokunnan kokouksessa sen hetkisillä parhailla tilastotuloksilla.
Kuitenkin sillä edellytyksellä, että seuraavat minimirajat tulee saavuttaa:
Miehet:
Naiset:

2:34.00
3:05.00
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8
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
8.1

Tulevat koulutukset
5-tason tuomarikoulutus alkaa tänä syksynä etäjaksoilla ja koulutus päättyy
lähijaksoon ensi keväänä.

9
Seuraava kokous

30. marraskuuta 2021 klo 15.00.

10
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.17.

JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Henkilökunta
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Tilastopaja

