Sulkapalloliitto / IHg

Pöytäkirja

Kilpailutoiminta

KILPAILUTOIMINTARYHMÄ 4/2016 Pöytäkirja
Aika

Keskiviikko 25.5.2016 klo 17:00 – 20:10

Paikka

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

Paikalla

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

Poissa

(4)
(2)
(4)
(3)
(4)
(2)
(3)
(0)
(0 etä)

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:24
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Kilpailuraportit 2015 - 2016
1. tilanne kilpailuraportit: Hyvä – yhtä lukuun ottamatta kaikki pelatut OK (25.5.2016)
2. tilanne ylituomariraportit: Hyvä – informaatio on usein riittämätön – nettiraportti testivaiheessa
tutustutaan raporttiin
1. Lisätään ainakin katsomokysymys

Jos lomakkeen tarkastelemisessa tai lähettämisessä on ongelmia, voit täyttää sen Google Formsissa.
4. Kilpailukalenteri, aikataulu ja vastuut
1. Viimeisteellään julkaisukuntoon 2016-2017 ”Alustava kalenteri”.
1. julkaistavissa tällä viikolla
2. Kilpailuiden myöntämisen periaatteet ja perusteet kaudelle 2017-2018
1. Syksyllä kriteerien uusiminen ja selkeyttäminen
2. Kisojen myöntämisen prosessi kaksivaiheiseksi, ensin eliitit sitten muut
5. Kilpailut kaudella 2016-2017
1. Seuranta: myös Pelaajille nopea palautemahdollisuus (TSW, SSuL-web?)
2. Ylituomariaportin verkkoversio käyttöön, lisäyksenä kohta halliolosuhteisiin - katsomo.
3. Tuomaritoiminta – seurojen vastuulla, kyselyt SST:ltä. Lisää tuomarikoulutettavia seuroista, ja
aktiivisten tuomareiden määrää suuremmaksi. Hakumenettelyn kehittäminen.
4. Palkintosuositusten kriteereiden noudattamisen seurantaa on kehitettävä. Lipeämisellä on voitava
olla vaikutus kisojen myöntämiseen. Pelaajien kannat varmistettava
6. Joukkuepelaaminen/Sarjakilpaileminen nostettu aiemmin ”pöydälle jääneistä”
1. Kokeilu jossain muodossa aloitettava 1.7.2016 alkavalla kaudella (17.10.2016)
1. Selvitetään keinoja viikonloppujen vapauttamiseen alueelliseen sarjapelaamisen.
2. Markkinoidaan ennen aloittamista ja kerrotaan tarkoitus
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Sarjakisojen pelaajapisteytys kuntoon
Selvitettävä pelaajamäärät seuroissa, jotta tiedetään mahdollisuudet osallistumiseen
Yksilökisojen parempi (tiukempi) asettelu joukkuepelaamisen mahdollistamiseksi
Sarjakilpailun taloudelliset mahdollisuudet, ei saa olla liian kallista
Päivitetään sarjatasot ja osallistumisoikeudet nykypäivään

7. I-divisioona 14.5.2016 klo 12:00 – 18:00, Talihalli
1. Toteuma
1. Clear
2. ParBa
3. PuiU
4. SaSu
8. Lisenssittömät 2015-2016
1. Noin 40 pelaajaa – osa vain ilmoittautunut, ei pelannut.
2. Pelaajille ja/tai seuroille on ilmoitettu, osa maksanut. Maksamattomille seurojen kautta uusi
vaatimus maksusta
3. Ennen 2016-2017 kautta seuroille ja pelaajille viestittävä paremmin lisenssin maksamisen
merkityksestä.
1. Jatkotoimet - mahdollisesti kilpailuilmoittautumisen estämien jos edellisen kauden lisenssi
on maksamatta. Jatkossa mahdollista merkitä TWS:ssä ”pelikieltoon” myös sen kauden
aikana, kun on pelannut lisenssittä.
4. Kertalisenssin myynnin lopettamisen mahdollisuus selvitettävä, kertalisenssi vastoin ADT:n sääntöjä.
Aiemmin on myyty
Laji
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Aikuiset kilpalisenssi
527
457
533
663
677
751
765
792
Juniorilisenssi
393
337
360
383
464
492
472
465
Kertalisenssi
440
451
385
266
271
291
271
263
Kaikki
yhteensä
1288
1203
1278
1312
1412
1534
1508
1520

9. Muut asiat
1. Tournamentsoftware-sivuston käyttöönotto on alkanut
1. pari testikisaa on avattu, ei vielä ohjeita pelaajan rekisteröitymiseen
2. käännöstyö alkanut, kysytty myös ammattilaisen apua (Sanni Rautala)
3. liitteenä malliksi osa kisan ominaisuuksista – mm mitä näytetään entryn ollessa avoin.
2. Voidaanko ottaa käyttöön liukuva rankingpisteisiin perustuva luokitus? Edellyttää sääntömuutoksia
ainakin Rankkaus- ja luokitussääntöön. Seurataan Rankingin kehitystä uusilla pisteillä ja
valmistaudutaan muutokseen ”Ruotsin mallin”-mukaan.
10. Kokouksen päättäminen
1. puheenjohtaja päätti kokouksen 20:10
11. Seuraava kokous 7.9.2016 klo 17:00 -
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Aiemmin päätettyjä/sovittuja mutta vielä ainakin osin toteuttamattomia asioita

12. 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.
13. 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

14.

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.

