Sulkapalloliitto / IHg

PÖYTÄKIRJA

Kilpailutoiminta

KILPAILUTOIMINTARYHMÄ 2/2016 Pöytäkirja
Aika

Keskiviikko 17.2.2016 klo 17:00 – 20:09

Paikka

Valo-talo, Radiokatu 20, Helsinki, SISU-kabinetti

Paikalla

Anu Heino, pj.
Hannu Möller
Stefan Packalén
Keijo Pajunen
Eino Väisänen
Ilkka Hellgren, siht.

(2)
(2)
(2)
(1 aloitus)
(2)
(2)

Poissa:

Johanna Segercrantz-Lindholm
Jukka Rantanen (etäjäsen)

(0)
(0 etä)

Toivotimme uuden ryhmän jäsenen, Keijo Pajusen, tervetulleeksi
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
1. Pöytäkirja on lähetetty heti edellisen kokouksen jälkeen ja tämän kokouksen esityslistan mukana ja
hyväksyttiin muutoksitta.
3. Kilpailuraportit 2015 - 2016
1. tilanne kilpailuraportit: OK kevätkaudella
2. tilanne ylituomariraportit: tulee, vaihtelevin sisällöin. Odottelemme uutta helpompaa lomaketta.

4. Kilpailuhaun ajoittaminen
1. Kilpailuohjeistus – PJ-tapaamisessa 6.2. saatu ehdotus olla muuttamatta ohjeistusta muiden kauden
2016-2017 muutosten vuoksi.
1. Päätös: Kilpailupäällikkö toimittaa ohje-ehdotuksen ryhmälle 23.2. mennessä pohjautuen
edellisen kauden ohjeeseen. Ei tehdä toimintatapoihin muutoksia
2. Kalenterin kiinteät – pyrin saamaan pohjaa kokoukseen
1. ”Huippukisat” vko 5, 14, 43 ja 47
2. Eliittikisat
3. Juniori-Eliitit
4. Joukkuekilpailu – tämä pyritään keskustelemaan tulevassa huippuseuratapaamisessa
5. I-divari
6. Arvokisat
7. BE Circuitin huomioitavat – ei kiinteisiin
8. liittoryhmien pidemmät leirit
3. Hakulomake on olemassa ja valmis
1. lomakkeen julkaisu – viimeistään
2. haku päättyy 3.4.2016
4. Joukkuekilpailuille alueelliset päivät/viikonloput – kisahaun jälkeen. Järjestelyvastuita voidaan
tarjota innokkaille seuroille, joille ei voida myöntää kaikkia haettuja yksilökilpailuita.
5. Tehdään tilasto kisajärjestäjien kilpailuaktiivisuudesta osaksi myöntämisen kriteereitä.
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Menettelytapaehdotus kansainvälisten juniorikisojen pisteytykseen
1.1.2016 alkavaa rankingvastuuta ajatellen
1. vastuu pistelistojen ylläpidosta
1. KTR (pisteasiantuntija mukaan ryhmään?)
2. vastuu tulosten ilmoittamisesta
1. Liittoryhmien kilpailumatkoilta -> valmentaja
2. Muut -> pelaaja itse tai edustajansa (vanhempi/seura)
a. pelaajan kisaan ilmoittanut taho ilmoittaa tulokset
3. malli tulosten ilmoittamisesta
1. Stefan tekee pohjan ja ohjeen miten ilmoitetaan - liitteenä
8. 1.7.2016 alkavan kauden pistelistoja varten
1. BWF/BE kisojen pistelistojen tason huomioiminen (??)
1. Odotetaan Huipun vastausta ja valmista listaa.
2. Päätös: Sovittiin eri tasot, joille pistekertoimet määritellään
1. Stefan määrittelee kertoimista ehdotuksen kertoimista 31.3. mennessä
6.
7.

BWF:ltä tullut ohjeet ja taulukot BWF:n sanktioimien kisojen pisteytyksestä 3.11.
Esitetään Huipulle päätettäväksi kategorioiden teko liittoryhmävalmentajien tietoja
hyödyntäen. Tuotoksena saadaan taulukko eri kilpailuiden ja/tai kilpailuryhmien
kohdistamiseksi Suomen pistekategorioihin vuoden 2016 tason mukaan. Tasoa voidaan
muuttaa jos kilpailun taso oleellisesti muuttuu. Muutokset tehdään kausien vaihteessa.
5. Tarjotaan Elina Väisäselle projektia kilpailuiden kategorioinniksi yhdessä
liittoryhmävalmentajien kanssa – Ilkka EI ole vielä kysynyt.
3.
4.

5. Tournamentsoftwaren käyttöönotto – tilanne nyt ja
1. Tilanne nyt:
1. Saatu Hollannista projektisuunnitelma, joka jaettu KTR:lle
2. ryhmän panostukset ja työnjako
1. Ilkka dokumentoi saadun suunnitelman mukaisessa järjestyksessä tämän hetken
tietojen perusteella avoimet päätettävät ja kysyttävät asiat.
1. ilmoittautuminen ylempään luokkaan
2. Naiset miesten luokkiin
3. Linux porttaus
3. testiryhmä
1. aikataulutuksen jälkeen – ainakin Hannu, Stefan, Anu ja Eino
1. lisäksi lupautuneita: Teemu Varonen, Erkki Nieminen
4. testiseurat
1. aikataulutuksen jälkeen
1. NaMi
6. Rankingryhmän sulautumisesta KTR:ään aiheutuvien tehtävien hoidon suunnitelma
1. luokkasiirrot
1. 1.1.2016 muutokset tehty
2. EHDOTUS 1.7. toteutettavaksi: suunnitellaan TSW projektin yhteydessä, pohjana
Goodmintonin pisteet 1.6.2016
3. erillisten anomusten käsittely
1. Ilkan ehdotus kokoukseen – helmikuun alussa ryhmälle kommentoitavaksi
2. määritellään ”virkamiestyönä” hoidettavien anomusten kriteerit
a. Päätös: Noudatetaan ehdotusta 18.2. alkaen.
2. pistelistat
1. siivoaminen, mietittävä tarve jatkossa – Ilkka pyytää Mats Tibbeliniltä ”Ruotsin mallin”
1. Saatu Ruotsin excel ja jaettu ryhmälle
2. Jukka Antila on ollut yhteydessä Mats Tibbeliniin ja kysellyt mallista
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3. Ennen lopullista siirtoa TSW:een ensin ylimääräiset unohdettava.
2. TSW tarpeet huomioiva – säännöt?
1. sovittiin työstettävä malli pistetasoista erityisesti Junioreille:
a. MM/Olympia
b. EM
c. BE Challenge
d. BE Series
e. BE Future
i. kv ”ei-BE” kilpailut skaalattava BE-pisteisiin parhaan tiedon mukaan
ii.
f. SM/Ikäluokkamestaruus
g. Juniori-Eliitti
h. Juniorikansalliset
i. Kansallisten junioriluokat

7. Ulkomaalaisten luokitukset/rankkaukset
1. erityisesti venäläispelaajien ilmoittautuminen on ollut muutaman pelaajan tuskana – löydetäänkö
asiaan muu ratkaisu kuin seurojen ohjeistaminen, kun ulkomaalaiset eivät ilmoittaudu
Goodmintoniin?
2. Päätös: Etsitään vapaaehtoinen venäjänkielen taitoinen selvittämään venäläisten luokituksia ja ikiä.
Ehdotuksina Ritva Turkia ja Tero Laukkanen. SSuL KTR valmistelee sen jälkeen ohjeistuksen
seuroille.
1. Ulkomaisten pelaajien ilmoittautuminen on mietittävä uudestaan (TSW). Luokituksilla ei
ole merkitystä sähköposti-ilmoittautumisissa vaikka pelaajat olisivat pistelaskennassa
mukana jos seurat eivät tarkasta tilannetta.
8. Tasoluokkamuutokset
1. Xuefei WU – anomus lähetty sähköpostilla

SN A --> B

OK!

9. Muut muut asiat
1. PuiUn Eliittikisan tason lasku Tähtikisaksi ja paikan muutos Campoon
1. Taso Eliittinä, paikka ei edellytä tason muutosta
2. Rajakylän tenniskeskuksessa lauantaina Cityjunnu-sulkis noin neljä tuntia
1. ilmoitettu Wikstenille, ei vastausta/kommenttia
2. Ehdotetaan Matinkylää
2. Ryhmän kokoonpano 2016
1. Anu Heino, puheenjohtaja
2. Hannu Möller
3. Stefan Packalen
4. Keijo Pajunen
Aloitti uutena 17.2. kokouksessa
5. Jukka Rantanen (etäjäsen)
6. Johanna Segercrantz-Lindholm
7. Ilkka Hellgren, sihteeri (Kilpailupäällikkö)
10. Seuraava kokous
1. Keskiviikko 20.4. klo 17:00
11. Kokouksen päättäminen
1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:09
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Aiemmin päätettyjä/sovittuja mutta vielä ainakin osin toteuttamattomia asioita
12. KTR:n osallistuminen Kurinpitosäännön uudistamiseen
1. Valo on tehnyt pohjan Kurinpitosäännöiksi (liitteenä), joissa huomioidaan urheilijan oikeusturva.
SSuL:n Kurinpitosääntö tulee syksyn aikana päivittää sen mukaiseksi. Haluaako KTR ottaa kantaa
sääntöön sen valmistelun jälkeen ennen STR:n käsittelyä?
1. Ehdotus: sääntö käytetään myös KTR:n kommenteilla
2. Päätös:
3. Tila 4.11. – kesken, odottaa lisätietoja myös VALOlta
13. Joukkuepelaaminen (ent Sarjakilpaileminen)
1. Edetään kokeilukulttuurin mukaan
2. Kokeilu jossain muodossa aloitettava 1.7.2015 alkavalla kaudella (17.10.2015?)
3. Halukkaita osallistujia ”yleensä” kyselyssä ilmoittautui 14 halukasta seuraa
4. Sarjatason kyselyyn neljä (4) vastausta!
1. Ehdotus: kysytään neljältätoista ensimmäiseen kyselyyn vastanneelta ja aloitetaan jotain
kokeilemalla ennen vuoden vaihdetta
2. Päätös:
3. Tila 4.11. – kesken – edelleen vain viisi (5) seuraa vastannut kyselyyn)

14. Seuraedustusten muutokset
1. Edustussäännön muutos aikataulun osalta nopeampaan rytmiin ja selkeämmäksi julkaisemalla kesken
kauden hyväksyttävän muutoksen perusteet.
1. Ehdotus: Valmistellaan hallitukselle esitys vietäväksi syysliitokokoukseen muutoksen
tekemiseksi 1.1.2016 alkaen
1. aikataulu kaksi viikkoa lähemmäksi kauden vaihtumista
2. Sääntöön (selkeä) maininta siitä mikä/mitkä ovat perusteet aktiivipelaajan edustuksen
siirtoon kesken kauden EI TEHDÄ
2. Päätös: Käsitellään syksyllä, suhtaudutaan positiivisesti
3. Tila 18.1. – on jossakin pyörimässä – liittokokousasia, ei vielä kiire.
15. SSuL pelikirjan tarkastus kilpailutoiminnan osalta, tarvitaanko muutoksia/lisäyksiä/poistoja
1. Rankingryhmän (ei pelikirjassa) ehdotus ryhmän tehtävien lisääminen KTR:n tehtäviin ja RR
lakkauttaminen sellaisenaan
1. Ehdotus: selvitetään elokuun loppuun mennessä työmäärä eri tahoille ja tehdään esitys
hallitukseen 26.8. jolloin käsitellään organisaatiota
a. pistelistat
b. luokkasiirrot – massa-ajot 1.1. ja 1.7.
c. luokkamuutokset kauden kuluessa
d. kilpailujen pistekertoimet
e. seniorit ulkomailla
f. juniorit ulkomailla
2. Päätös: Äärimmäisen vahva ehkä, pistetaulukoiden määrittäminen hankalin toteuttaa.
RR rutiinitehtävät voidaan siirtää 1.7. alkaen, käytännössä syksyllä
3. Tila 4.11. – Käytänteet osin toiminnassa – tarkennusten aikataulusta sovittava

