Sulkapalloliitto / IHg

Pöytäkirja

Kilpailutoiminta

KILPAILUTOIMINTARYHMÄ 6/2016 Pöytäkirja
Aika

Keskiviikko 5.10.2016 klo 17:00 – 20:22

Paikka

Valo-talo, Radiokatu 20, Helsinki, 3. krs

Paikalla:

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

Poissa:

(4)
(6)
(5)
(4)
(5)
(6)
(4)
(0)
(0 etä)

1.

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:21, kun saimme tykin

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
1. Ehdotuksen versiosta 0.8 muokattiin hallitukselle menevä ehdotus
1. Käsittelyn yhteydessä päätettiin pyhittää seuraava (3.11.) KTR-kokous sarja- ja joukkuepelaamisen
kehittämiseen suuntaavaan keskusteluun ja ideoiden kirjaamiseen.
2. KTR henkilöesittely SSuL-kanaviin, lupa ottaa hihasta kun siltä tuntuu.

4.

Kilpailuraportit 2016 - 2017
1. tilanne kilpailuraportit: toimitettu 7/12, karhutaan puuttuvat
2. tilanne ylituomariraportit: toimitettu 9/12, karhutaan puuttuvat
1. Kirjataan ja kuvataan palauteprosessi, jossa annetaan järjestäjälle KTR:n palaute, johon pyydetään
vastineena korjaustoimia tai parhaiden mallien jakamista positiivisena palautteena.
Nettilomakkeen voi täyttää Google Formsissa. – viimeisteltävä (Ilkka)

5.

Kilpailukalenteri, aikataulu ja vastuut
1. Kilpailuiden myöntämisen periaatteet ja perusteet kaudelle 2017-2018
1. Kriteeristön päivitys – tammikuussa valmis.

6.

Joukkuepelaaminen/Sarjakilpaileminen nostettu aiemmin ”pöydälle jääneistä”
1. Kokeilu jossain muodossa aloitettava 1.7.2016 alkavalla kaudella (17.10.2016)
1. seuraavassa kokouksessa

7.

Lisenssittömät 2016-2017
1. Kertalisenssin myynnin lopettamisen mahdollisuus selvitettävä, kertalisenssi vastoin ADT:n sääntöjä.
1. Ei aiheuta toimia tässä vaiheessa.
2. Lisenssittömiä nyt 26, neljä uuttaa – huomautettuja 15, rekisteröinti OK muttei maksua 9

8.

Tournamentsoftwaren tilanne ja kokemukset
1. Tournamentsoftware-sivuston käyttö on alkanut.
1. Odotetaan ensisijaisesti rankinglaskennan valmistumista, jonka jälkeen kehityspyyntöjä Hollantiin
2. Päivitetään kisajärjestäjän ohjeet yhdelle sivulle ”Apumateriaali kisajärjestäjälle”
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Muut asiat
1. Eliittisarjan sääntöjen nelinpelien osallistumisoikeuden ”taikka”-sanan merkitys ja sen selkeyttäminen.
1. Eino vie STR:ään – Eliittisarjan sääntöön kilpailusääntöjä vastaava teksti nelinpelin ja sekanelipelin
erottamiseksi SM-kilpailun tapaan.
2. Alle 11-vuotiaan osallistumisoikeuden tasoluokkiin, ryhmän kommentti
1. Keskusteltiin polveilevasti – kuultiin Huipun päätös, joka menee hallitukseen – päätettiin
keskustelu.

10. Seuraava kokous
1. Torstai 3.11.2016 klo 17:00 Valo-talolla
11. Kokouksen päättäminen
1. puheenjohtaja päätti kokouksen 20:22
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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.

15. Joukkuepelaaminen/Sarjakilpaileminen nostettu aiemmin ”pöydälle jääneistä”
1. Kokeilu jossain muodossa aloitettava 1.7.2016 alkavalla kaudella (17.10.2016)
1. Alueellisia kisoja SSuL tulospalvelulla.
1. Pyydetään Clearilta, Osukolta ja Sul-Kiksesta mallilaskelma kisan järjestämisen
kannattavuudesta jos seura sen järjestää.
a. Reunaehdot: - joukkueiden määrä 6-8, 5 peliä/ottelu, 2/peliä/pelaaja, yksi päivä
b. Toinen malli paikalliseksi sovitettuna (”parempi malli”)
2. Joukkue-/sarjakilpailuihin myös ranking-laskenta jollain tavalla
16. Lisenssittömät 2016-2017
1. Kertalisenssin myynnin lopettamisen mahdollisuus selvitettävä, kertalisenssi vastoin ADT:n sääntöjä.
1. Selvitetään ADT-sääntö, miten sen estää kertalisenssin (Ilkka)
2. Tarkastellaan myös kilpailemiseen liittyvät säännöt lisenssien osalta
3. KTR ehdottaa STR:lle tarkannettua sääntöä joukkuekilpailemiseen lisenssien osalta
4. Lisenssimaksun automaattinen nopeampi siirto maksun jälkeen 2017 (verkkomaksua hyödyntäen)
1. lisenssittömän pelaajan ilmoittautuminen voidaan estää (kts yllä)
5. Asennekasvatus lisenssiä kohtaan, pistokoeluonteisia tarkastuksia kilpailupaikoilla.
6. Kiihkotonta informaatiota lisensseistä liiton kanavissa – on se vaan oltava.

