Suomen Urheiluliitto

PÖYTÄKIRJA

Kilpailu
30.11.2021

KILPAILUVALIOKUNTA
Aika

30.11.2021, klo 15.00

Paikka

Sporttitalo, SUL:n toimitilat

Läsnä

Rami Urho
puheenjohtaja
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
sihteeri

1
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Rami Urho avasi kokouksen klo 15.00.

2
Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

3
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4/2021

2
4
Ilmoitusasiat
4.1

Yleiset ilmoitusasiat
Kuultiin Mika Muukan yhteenveto seuraavista asioista:
•

•
•
•
4.2

Yleisurheilukenttiä saneerattiin tai uusia rakennettiin yhteensä 10 kpl
kuluneena vuonna. Kenttien lisäksi saneerattiin lukuisia yksittäisiä
suorituspaikkoja.
Sisähallien rakentamistilanteiden päivitys.
WA:n, EA:n ja Pohjoismaisten arvokilpailujen tilannepäivitys.
Tampere hakee nuorten 19-vuotiaiden EM-kisoja vuodelle 2025.

Kilpakävelyn informaatio
Kuultiin Esko Kuhan yhteenveto mm. seuraavista asioista:
•
•
•
•

Kokous pidettiin 20. lokakuuta
Ruotsi-ottelun kävelyt
Leirityssuunnitelmia
Koulutussuunnitelmia

5
Kilpailukalenterit
5.1

Vuoden 2022 arvokilpailukalenterin tilanne
Käytiin läpi vuoden 2022 arvokilpailukalenterin tilanne. Se löytyy päivitettynä
liiton kotisivuilta.

6
Kisajärjestäjät
6.1

Raportti SM-kilpailuista
Käytiin läpi raportti seuraavasta SM-kilpailusta:
•

6.2

SM-maraton, Jyväskylä

SM-maantiekävelyiden 2022 kisajärjestäjän muutos
Pyhäselän Urheilijat oli ilmoittanut, että se ei pysty järjestämään sille
myönnettyjä SM-maantiekävelyitä v. 2022.
Kilpakävelytoimikunta on etsinyt korvaavaa järjestäjää ja löytänyt tilalle
Laitilan Jyskeen. Kilpailuvaliokunta puoltaa SM-maantiekävelyitä Laitilaan
Laitilan Jyskeelle ja esittää sitä hallitukselle hyväksyttäväksi.

3
6.3

Kestävyyskarnevaalien muutosesitys
Kilpailuvaliokunta oli saanut kestävyyskarnevaaleilta pyynnön saada muuttaa
kisa- ja leiripäiviä aiemmin päätetyistä ajankohdista. Kilpailuvaliokunnan
päätäntävallassa ovat pelkästään kilpailupäivät, ei leiripäivät.
Päätettiin kaikkien lajikarnevaalien kilpailupäivien osalta seuraavasti:
1. Lajikarnevaalit voivat pitää aikuisten tai nuorten sarjojen kilpailuita
karnevaalipäivien sisällä vapaasti.
2. Muulta kilpailutoiminnalta suljettuja päiviä ovat ainoastaan lauantai ja
sunnuntai pelkästään aikuisten sarjojen osalta. Nämä ajankohdat
merkitään arvokilpailukalenteriin. Nuorten sarjojen lajeja voidaan
järjestää jokaisena karnevaalipäivinä. Ei kuitenkaan kilpailevia tapahtumia
esim. piirihuipentumia tai games tyyppisiä -kisoja.

6.4

Joensuun Kalevan kisojen aikataulu
Mika Muukka esitteli Joensuun Kalevan kisojen aikataulun. Valiokunta antoi
muutaman evästyksen ja ne välitetään tuomarineuvoston puheenjohtajan
tietoon.

6.5

SM-hallikauden tulosrajat vuodelle 2022
Vahvistettiin SM-hallikauden tulos- ja ajanottorajat vuodelle 2022 (liite 1).
Tiedot löytyvät myös liiton kotisivuilta: https://www.yleisurheilu.fi/saannot-jaohjeet-2/tulosrajat/.

6.6

SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät toimihenkilöt vuodelle 2022
Käytiin läpi SM- ja muihin arvokilpailuihin nimettävät tuomarineuvoston
jäsenet, lähettäjät, kuuluttajat ja kilpakävelyn ylituomarit vuodelle 2022.
Toimihenkilöiden mahdolliset vaihdot tai nimeämiset tehdään pääkouluttajien
toimesta informoiden liiton toimistoa.
Lista toimihenkilöistä julkaistaan liiton kotisivuilla, kun kaikki henkilöt saadaan
varmistettua. Listaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa.

6.7

SM-maantielajien ranking-kelpoisuus esim. järjestäminen tietyillä
paikkakunnilla
Tavoite on saada WA:n ranking-kelpoisia SM-maantiekisoja joka vuodelle. Se
edellyttää, että reitin mittaus on tehty kv.-mittaajan toimesta. Tällä hetkellä
vain pieni joukko maantiekisoja on mitattu kv.-mittaajan toimesta. Tältä osin
olisi helpompaa, mikäli kisat myönnettäisiin vain pienen joukon kesken.
Kuitenkin kuka tahansa voi hakea maantiekisoja, koska ne eivät ole SM-kisojen
alueellisessa kiertojärjestyksessä. Päätettiin, että jatkossa kilpailuiden
hakuilmoituksessa mainitaan kisajärjestäjän valmiutta vastata kv.mittauksesta.
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6.8

Vuoden 2024 SM-kisahakemukset
Käytiin läpi SM-kisahakemukset vuodelle 2024. Kaikille alueellisessa
kiertojärjestyksessä oleville SM-kisoille on tullut hakemuksia, mutta useita
puutteellisilla hakemuksilla. Päätettiin, että kaikki vaatimukset tulee olla
kunnossa, ennen kuin kilpailuvaliokunta voi esittää SM-kisaa myönnettäväksi
kyseiselle paikkakunnalle.
Alueellisen kiertojärjestyksen ulkopuolisille SM-kisoille on vielä etsinnässä
hakijat SM-hallimoniotteluille, SM-maantiekävelyille ja SM-maratonille.
Sovittiin, että kilpakävelytoimikunta ja aluevastaavat etsivät potentiaalisia
kisajärjestäjiä.

7
Olosuhdeasiat
7.1

Katsomoiden katetiedot kenttärekisteriin
Päätettiin, että kenttärekisteriin kerätään tiedot katettujen
katsomopaikkojen määristä. Tiedot kerätään piirien kautta.

8
Säännöt ja ohjeet
8.1

Mestaruuskilpailusääntöjen päivityskohteet
Käytiin läpi mestaruuskilpailusääntöjen päivityskohteita, jotka pääsääntöisesti
olivat selityksiä tai tarkennuksia nykyisiin sääntökohtiin. Osa sääntökohdista
oli päätetty jo kuluvan vuoden aiemmissa valiokunnan kokouksissa ja osa
käsiteltiin tässä kokouksessa.
Päivitetään tarvittavat muutoskohteet sääntöihin ja esitetään niitä
hallitukselle hyväksyttäväksi. Valmiit säännöt ladataan liiton kotisivuille.

8.2

Kv.-sääntömuutokset
Kansainvälisiin sääntöihin on tullut muutoksia ja pääkohdista on tiedotettu
liiton sivujen kautta ja tiedotetaan jatkossa vielä seurakirjeen välityksellä.
Suurimpina muutoksina on uusi yliastumisen toteaminen pituudessa ja
kolmiloikassa sekä ratarikkosäännöt. Kooste sääntömuutoksista löytyy:
https://www.yleisurheilu.fi/saannot-ja-ohjeet-2/. Sääntökirja käännetään
suomeksi ensi vuoden alkupuolella.
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8.3

SM-kisojen alueellinen kiertojärjestys 2026–2030
Käsiteltiin valmistelun aikataulua vuosien 2026–2030 SM-kisojen alueellisesta
kiertojärjestyksestä. Päätettiin, että aluksi kartoitetaan mielipiteitä
kiertojärjestyksen jakoperiaatteista ja painoarvoista. Kartoituskysely tehdään
alueellisesti. Asia käsitellään seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa.

8.4

Uusien Suomen ennätysten vahvistaminen
Vahvistettiin uudet ulkoratakauden 2021 Suomen ennätykset.

9
Tuomari- ja kisajärjestäjäkoulutus
9.1

Pääkouluttajien nimeäminen vuosille 2022–2024
Nimettiin seuraavat pääkouluttajat vuosille 2022–2024 seuraavasti:
Tuomari:
Lähettäjä:
Kuuluttaja:
Kilpakävely:
Maantiereitti:

Pasi Oksanen
Vesa Artman
Juha Kylänpää
Anne Fröberg
Tuomo Salonen

Maalikamerakoulutukseen ei ole löytynyt pääkouluttajaa.
9.2

Tulevat koulutukset
Päätetiin järjestää seuraavat koulutukset v. 2022:

9.2.1

Valtakunnallinen tuomarikoulutuspäivä
Järjestetään 26. maaliskuuta Tampereella.

9.2.2

NTO-taso
Lähijakso järjestetään 26.–27. maaliskuuta Tampereella.

10
Seuraava kokous

Pidetään 1. maaliskuuta 2022 klo 15.00.

11
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.

6
JAKELU

Kilpailuvaliokunta
Liittovaltuusto
Hallitus
Piirien puheenjohtajat
Piirien kilpailutoimikuntien puheenjohtajat
Henkilökunta
Tilastopaja

