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Maanantaina 13.1.2014, klo 17:30-21.15
Uudenmaan piirin toimisto
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Mika Peltola
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Kilpailupäällikkö, esittelijä
Kilpailusihteeri, sihteeri
Erotuomarivastaava

Poissa:
Mika Kottila, Leena Neuvonen,
Markku Kyyrönen, Virpi Orda
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Hyväksyttiin kokouksen 8/2013 pöytäkirja, mutta todettiin, että Kirje Futsalista kunnille vielä tekemättä ja jatketaan sen valmistamista.
3. Kauden 2014 sarjojen lohkojaot
- Käytiin läpi aikuisten ja nuorten sarjojen sarjapaikat ja lohkojaot ja hyväksyttiin ne korjaten
TD13 ikäluokasta Kakkonen ja Kolmonen yhdeksi sarjatasoksi
- Keskusteltiin 13.12.2013 piirijohtajien asialistan kohdasta ”Naisten Kakkonen, A-poikien
Ykkönen ja B-tyttöjen Ykkönen järjestämisestä piirien toimesta” Asia otettiin käsittelyyn esityslistan ulkopuolelta, koska tieto saatiin vasta kokouksessa.
- Todettiin, että Uudenmaan Kilpailuvaliokunta ei ole saanut kyseisestä asiasta mitään tietoa.
Myöskään piirin kilpailupäällikkö ei asiaa tuntenut. Todettiin, että Uudenmaan piirin Kilpailuvaliokunta päättää esittelystä piirin kilpailutoiminnasta ja sarjojen järjestämisestä. Liiton sarjojen osalta Uudenmaan piiri haluaa olla mukana sarjojen kehitystyössä, mutta käyttämällä
tässä kehitystyössä piirin omia asiantuntijoita. Koska mitään esitystä ei ole saatettu Valiokunnan käsittelyyn, päätettiin että kyseisten sarjojen järjestelyvastuuta ei Uudenmaan piirin osalta
voi muuttaa ennen kautta 2015.
- Kauden 2015 ilmoittautumisajankohtaan palataan seuraavissa kokouksissa, kun nähdään miten sarjavalmistelut ovat tämän kevään osalta menneet.
4. Futsal
- Käytiin läpi piirin Futsal strategiaa Tuomas Nenosen esityksen pohjalta ja tullaan järjestämään aiheesta seminaaria, jonka jälkeen asian työstäminen jatkuu.
5. Erotuomariasiaa
- Käytiin läpi ja keskusteltiin aiheista erotuomarin fyysinen koskemattomuus, turvallisuus ottelupaikalla, pelaajien ja taustahenkilöiden käyttäytyminen ottelun aikana sekä erillisen turval-

lisuudesta vastaavan henkilön nimeämisestä ja päätettiin odottaa liiton päätöksiä kyseisiin asioihin.
6. Anomuksia
- Käytiin läpi poikkeuslupa-anomuksia
- Myönnettiin Team Vanpalle lupa pelata Helsingin MKKI45 11v11 sarjassa, koska piirillä ei kyseistä pelimuotoa omissa sarjoissa, mutta ei MKKI50 sarjassa, sillä se sarja
järjestetään oman piirin toimesta.
- Myönnettiin I-HK:lle lupa pelata Helsingin MKKI55 sarjassa, koska kyseistä sarjaa ei
saada järjestettyä omassa piirissä.
- Myönnettiin JäPS:lle lopetetun YJ:n joukkueen sarjapaikka PC15 ikäluokassa
- Myönnettiin pelaajalle kaksoisedustuslupa NuPS:n ja FC WILD välille
- Hyväksyttiin sarjapaikan N3D siirto FC Futuralta FC Futura Junioreille
7. Helsinki - Uusimaa yhteistyö
- Päätettiin, että ei muuteta Helsingin piirin esitystä K-koodilla saadusta pelikiellosta, vaan
mennään asiassa liiton sääntöjen mukaan
- Kaksoisedustus yhteisissä sarjoissa edelleen Uudenmaan piirin esityksen mukaan
8. Muut esille tulevat asiat
- Ei muita asioita
9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15
- Sovittiin seuraava kokous ti 25.2 klo 17.30 piirin toimisto, jos asioita käsiteltävänä, muuten
siirretään ajankohtaa eteenpäin.
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