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KILPAILUTOIMINTARYHMÄ 3/2016 Pöytäkirja
Aika

Tiistai 26.4.2016 klo 17:00 – 21:12

Paikka

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

Läsnä

Anu Heino, pj.
Matti Mäenpää
Hannu Möller
Keijo Pajunen
Eino Väisänen
Ilkka Hellgren, siht.
Stefan Packalén
Johanna Segercrantz-Lindholm
Jukka Rantanen (etäjäsen)

Poissa

(3)
(1 aloitus)
(3)
(2)
(3)
(3)
(2)
(0)
(0 etä)

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:28
2. Toivotimme Matin tervetulleeksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Kilpailuraportit 2015 - 2016
1. tilanne kilpailuraportit: Hyvä vain L-S/Päijät-Hämeen kansalliset puuttuu, on pyydetty!
2. tilanne ylituomariraportit: Hyvä – informaatio on usein riittämätön – nettiraportti testivaiheessa

4. Kilpailukalenteri, aikataulu ja vastuut
1. Kokouksessa käsitelty tilanteeseen, jonka jälkeen Ilkka kysyy seuroilta siirtoja ja muutoksia
syntyneiden ehdotusten mukaan
2. Alustavan kalenterin (excel/pdf) on oltava valmis ja julkaistu ennen toukokuun loppua.
3. Tekijä(t) – kyselyt ja selvitykset Ilkka ja edelleen ryhmän vahvistamina kalenteriin

5. I-divisioona 14.5.2016 klo 12:00 – 18:00, Talihalli
1. Ilmoittatutuneet
1. ParBa, PuiU, SaSu Clear
2. ilmoittautumiset hyväksyttiin
2. vastuut
1. Joukkueet League Planneriin – Ilkka 22.4. – arvonta julkaistu ja toimitettu joukkueille
2. Pelaajat League Planneriin – Ilkka 5.4. mennessä
3. Kilpailunjohtaja ja ylituomari: Ilkka
4. Halli – varattu Talihallista neljä kenttää 12:00-18:30 (1-4)
5. Mitalit – tilattu
6. Seuroille viestit määräajoista ja ohjeistus Sarjakilpailusääntöihin tutustumiseksi.
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6. Menettelytapaehdotus kansainvälisten juniorikisojen pisteytykseen
1. 1.7.2016 alkavalle kaudelle päävalmentaja vastaa liittoryhmävalmentajien kanssa yhteistyössä
tuotettavan kilpailuiden tasoluettelon syntymisestä
1. Tuotoksena toivotaan saatavan 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.
2. KTR:n rooli jatkossa? Toimintamallin ja pistelistojen julkaisu ja tiedottaminen
1. Malli tulosten ilmoittamisesta
3. Tieto 26.4. kokouksessa: Liittoryhmävalmentajilta odotetaan taulukkoa/listaa PK-leirin jälkeen.
7. Tournamentsoftwaren käyttöönotto – tilanne nyt
1. Tilanne nyt – resurssien kannalta äärimmäisen hankala
1. Jukka Antila luvannut miettiä rankinglaskentaa ja pistelistoja
2. ryhmän panostukset ja työnjako
1. aikataulutuksen jälkeen.
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
8. Rankingryhmän sulautumisesta KTR:ään aiheutuvien tehtävien hoidon suunnitelma
1. luokkasiirrot
1. EHDOTUS 1.7. toteutettavaksi: suunnitellaan TSW projektin yhteydessä, pohjana
Goodmintonin pisteet 1.6.2016
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
3. Ennen lopullista siirtoa TSW:een ensin ylimääräiset unohdettava.
2. TSW tarpeet huomioiva – säännöt?
1. Aidosti helppo – mallia Ruotsin vastaavasta ja omaan tarpeeseen?
Jukka Antila miettii ja pyrkii testaamaan pistetasoja
9. Muut muut asiat
1. Ryhmän kokoonpano 2016
1. Juniori-edustaja
2. KLL-kilpailun vastuu SSuL:ssa
3.

10. Seuraava kokous
1. 25.5.2016 klo 17:00 Valo-talolla
11. Kokouksen päättäminen
1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:12

Matti Mäenpää
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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 25.4. – Kurinpitosäännöt hyväksytty kevätliittokokouksessa 9.4.2016
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 25.4. – kesken –

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 25.4. – 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

16.

Ulkomaalaisten luokitukset/rankkaukset
1. erityisesti venäläispelaajien ilmoittautuminen on ollut muutaman pelaajan tuskana – löydetäänkö
asiaan muu ratkaisu kuin seurojen ohjeistaminen, kun ulkomaalaiset eivät ilmoittaudu
Goodmintoniin?
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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.

