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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja
päätösvaltainen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Jaettu jäsenille ja päätettiin hyväksyä pöytäkirja jäseniltä saatujen kommenttien jälkeen.
3. Futsal
- Keskusteltiin Uudenmaan ja Helsingin joukkueille tehtyjen futsal-kyselyiden listauksista.
Todettiin että joukkueilta on tullut paljon vastauksia tehtyihin kyselyihin.
- Päätettiin pyytää liitolta lähettämään kehityssuunnitelma piirille, ja jaetaan se kilpailutyöryhmän jäsenille.
- Todettiin, että kaikkien kuntien vuorojen hakupapereissa ja netin hakupohjissa ei ole ollenkaan futsalia lajina. Päätettiin että toimihenkilöiden toimesta käydään läpi ja selvitetään kuntien vuoroja futsaliin, ja lähettää kirje kunnille futsalista lajina, ja kuinka paljon joukkueita siihen osallistuu. Toimisto laatii kirjeen.
- Päätettiin että Futsal-kehitystyöryhmänä kilpailutyöryhmän kohdalla toimii Tuomas Nenonen pj, Markku Wörlin, Virpi Orda, Leena Ståhl ja Tommi Lingman.
4. Mahdolliset poikkeusluvat
- Ei käsiteltävänä
5. Säännöstöjen läpikäynti ja mahdolliset kehitysehdotukset 15.5.13 liitolla pidettävää kilpailuhenkilöiden kokousta varten

- Esitetään että sanallinen uhkailu erotuomarille aiheuttaisi pelikiellon.
- Esitetään selvitys liiton sarjojen A- ja B- Ykkösessä eikö lasketa yksittäisiä varoituksia, ja
miksi.
- Kilpailumääräysten kohtaan 5§ 4. esitetään että luvan myöntäisi järjestämispaikan piiri.
- Kilpailumääräysten kohtaan 5§ 7. esitetään että jos piiri kieltää, niin liitto ei myönnä.
- Kilpailumääräysten kohdan 6§ 9. mukaan selvityspyyntö, olisiko luopumisesta sarjapaikkaeste 3 vuotta.
6. Alustava läpikäynti pelitapojen ja sarjajärjestelmien muutoksiin seuraavalle kaudelle
- Käytiin läpi Markku Sandströmin esitystä. Sandström tekee nykyiseen sarjajärjestelmät ja
pelitavat 2013 paperiin rinnalle, mihin kohtaan tulisi muutoksia, ja minkälaisia, jonka jälkeen
käsittely jatkuu. Varsinaista sarjajärjestelmät ja pelitavat 2013 ”paperia” ei ehditty käymään
läpi.
7. Sarjatoiminnan aikataulu ja siinä huomioitavat asiat
- Keskusteltiin asiasta alustavasti ja päätökset tehdään myöhemmin.
8. Vuosikello
- Kilpailutyöryhmän vuosikello pohjaa ei ehditty käymään läpi.
9. Muut esille tulevat asiat
- Asia tuotiin kokoukseen (liite 1). Kahdella piirimme seuralla on erimielisyyttä pelaajan edustusoikeuden siirrossa. Siirto on pyydetty vapaansiirtoajan jälkeen. Kilpailutyöryhmä esittää
asian siirtämistä välimiesmenettelyyn kilpailumääräysten 26 § kohdan mukaan. Kilpailupäällikkö tarkistaa käytännön vielä liiton lakimieheltä 15.5.13 kokouksessa. Tarkistuksen jälkeen
kilpailutyöryhmä esittää piirihallitukselle välimiehen nimeämistä. Välimiesmenettelyn tarkistamisen jälkeen ilmeni, että tarvetta nimeämisesitykseen ole, koska kaikki osapuolet eivät antaneet suostumustaan asian ratkaisemiseen välimiesmenettelyllä.
-Keskusteltiin KUJEKin toimittaman viestin (liite 2) osalta erotuomariasettelun toiminnasta
piirin rinsarjoissa.Työryhmä totesi että KUJEKin asettelijan tulisi olla asiasta yhteydessä Mika
Peltolaan. Todettiin että C15 kilpasarjatasolla pitäisi ottelussa olla erotuomarikolmikko.
Todettiin että piirin osalta on tavoite pelinohjaajista siirtyvän erotuomareiksi enemmän
tuomareita.
10. Seuraava kokous
- torstaina 13.6. klo 17.30 ja torstaina 27.6. klo 17.30 piirin toimistolla
11. Kokouksesta päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10
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