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Kilpailupäällikkö, esittelijä
Kilpailusihteeri, sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
- Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Helsingin ja Uudenmaan piirin kilpailutyöryhmän pöytäkirja (liite 2)
- Käytiin läpi toimielimen edellisen kokouksen pöytäkirjaa ja todettiin, että jatkossakin piirihallitus valitsee jäsenet tähän työryhmään.
4. Futsal-katsaus
- Käytiin läpi mennyttä futsal kautta ja todettiin, että käytetään yhteistä palautekyselyä Helsingin piirin kanssa seuroille futsalkaudesta ja käydään palautteet läpi ennen seuraavan
kauden ilmoittautumisia ja tarvittaessa tehdään muutoksia sen pohjalta tulevaa kautta varten.
5. Poikkeusluvat (liite 3 a) yli-ikäisyys (yli 2 kpl/seura)
b) kaksoisedustus kahden seuran kesken
jne.
- Käytiin läpi poikkeusluvat ja hyväksyttiin ne seuraavin poikkeuksin:

-

-

Kaksoisedustushakemukset kahden seuran kesken, tapaus 1, ei myönnetty lupaa, vaan tarkistetaan, missä pelaajat, joille lupaa haettu, ovat edellisellä kaudella pelanneet ja tarvittaessa myönnetään lupa jälkikäteen.
Yli-ikäisyyshakemukset, tapaus 8, sovittiin, että Leena tekee asian tarpeellisuudesta lisäselvitystä ja päätös sen jälkeen.

6. HooGeen anomus aikuisten kaksoispelaamisoikeudesta Harraste->LKKI, onko tarvetta
- Hyväksyttiin anomus ja jatkossa KKI/LKKI sarjoissa pelaavat pelaajat saavat pelata myös
piirin harrastesarjoissa.
7. Vuosikello (liite 4)
- Katsottiin nopeasti asiaa läpi, mutta siirrettiin seuraavaan kokoukseen
8. Seurakyselyn 2012 nostot
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
9. Resuldcode ja ottelupöytäkirjainfo
- Tason sopimusta ei uusita ja siirrytään pöytäkirjoissa seuraavalla kaudella resultcodeen
- Tason tunnukset tarvittaessa kilpailuosastolta
10. Sarjatoiminnan aikataulu ja siinä huomioitavat asiat
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
11. Käydään läpi alustavasti pelitavat ja sarjajärjestelmät, onko tarvetta muutoksiin seuraavalle
kaudelle (liitteet lähetetty 10.3.13 kokouksen aineistossa)
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
12. Muut esille tulevat asiat
- Päätettiin, että KKI samassa ikäluokassa saa pelata jatkossakin vain yhdessä joukkueessa,
vaikka joukkueet pelaisivatkin eri pelimuotoja 11v11 tai 7v7.
13. Seuraava kokous
- 13.5 klo 17.30 piirin toimisto
14. Kokouksesta päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00

