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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Hyväksyttiin 6/12 kokouksen pöytäkirja, joka tarkistettu etukäteen sähköpostitse. Puheenjohtaja kertoi, että piirihallitus oli tehnyt päätöksen kilpailutoiminnon resurssoinnista toimiston
sisäsin järjestelyin. Lisähenkilön palkkaaminen kokemusten perusteella syksyllä 2014 tai aikaisemmin. Ulla Kaasinen oli toisissa työtehtävissä., eikä päässyt osallistumaan kokoukseen.
Mika Peltola kertoi toimenkuvastaan ja esitteli erotuomaripuolta.

3. Futsal kausi
- Käytiin läpi kauden 2013-14 Futsalsarjojen pelitavat ja sarjat
- Futsal strategia työn alla, josta Tuomaksen esitys kauden 2014 ensimmäiseen kokoukseen
- Kunnille lähetettävä kirje/luonnos teemalla ”futsal on laji” seuraavaan kokoukseen.
- Päätettiin esittää Helsingin piirille, että KKI35-sarja yhdistettäisiin
4. Kauden 2014 pelitavat ja sarjapohjat
- Päätettiin muuttaa sarjailmoittautumisten ajankohta 1.12-5.1, leikkimaailma 1.12-31.1, Uu
simaa cup 28.2 mennessä.
- Syksyn 2014 sarjojen ilmoittautumiset ja muutokset 31.5 mennessä. Siirtymävuonna voidaan
hyväksyä vuoden 2013 aikataulussa tehdyt ilmoittautumiset. Muuttuneet aikataulut HelsinkiUusimaa kilpailun yhteistyöryhmään käsiteltäviksi.
- Käytiin läpi nuorten kauden 2014 sarjajärjestelmä, liite 1, hyväksyttiin muutokset: PC14
Ykkösarja muutetaan kevään osalta 20 joukkueen sarjaksi ja vasta syksysi 10 joukkueen sarjaksi. Uutena sarjana syksyksi mukaan TC14 EL-Liiga, TD13 ja TC14 ikäluokkiin muutos, et-

tä Aluesarjan viimeinen joukkue putoaa jatkossa Ykköseen. TC15 EL-liiga muuttuu 10 joukkueen sarjaksi. Päätettiin myös esittää Helsingin piirille, että jatkossa myös PC15 ikäluokka
olisi kaikilta sarjatasoilta yhteinen.
- Päätettiin esittää Helsingin piirille että osa KKI-sarjoista yhdistettäisiin
- Sovittiin esitettäväksi Helsingin piirille yhteisistä sarjoista, että molemmat piirit hallinnoivat samoja sarjoja, kuin edellisellä kaudella.
5. Kauden 2014 sääntömuutokset
- Työryhmän jäsenille oli lähetetty Liiton säännöt ja erillismääräykset. Todettiin, että ne
on käsitelty jo liiton kilpailuvaliokunnassa, ja ne oli menossa Liittohallitukseen. Ei
ollut tietoa, oliko muutoksia tulossa, joten todettiin vain pääkohdat, esim. karenssiajan
lyheneminen kuuteen päivään. Todettiin, että piirin säännöt ja erillismääräyksien päiväyksiin ei tarvetta tehdä muutoksia.
- Jatkossa miesten 5 divisioonassa sallitaan yksi luovutus, mutta kyseisen sarjan luovutussakko korotettiin 200e, muissa sarjoissa luovutussakon määräksi korotettiin 100e.
- Ottelusiirtomaksua muutettiin, että jos siirtoilmoitus ottelusta tulee vain kolme päivää
tai alle ottelusta, on siirtomaksu kolminkertainen. Hyväksyttävistä syistä siirto on
mahdollinen, ilma kolminkertaista maksua.
- Päätettiin esittää Helsingin piirille, että Naisten 4 divisioonan syksyn nousulohko muutettaisiin peliajalta 2*35-40 min ja kyseisessä lohkossa ei sallittaisi otteluiden luovutuksia.
- Nuorten sarjojen Ykkösissä, jossa osalla joukkueista poikkeuslupia, jotka estävä kilpasarjoihin nousun, pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään kyseisille joukkueille omat lohkot tai jos se ei mahdollista, mutta lohkossa useampia vastaavia joukkueita,
tulkitaan näistä heikoimmin sijoittunut joukkue siksi joukkueeksi, joka ensimmäisenä
sarjasta pudotetaan sarjaporrasta alemmaksi sarjan päätyttyä.
6. Kauden 2014 poikkeuslupasäännöt
- Käytiin läpi poikkeuslupa-anomusten ajat ja päätettiin muuttaa viimeiset hakemusten
ajankohdat kevään sarjojen osalta 28.2. mennessä ja syksyn 31.5. mennessä
- Päätettiin esittää Helsingin piirille poikkeuslupapelaajien määrän pudottamista kahdeksasta viiteen, lisäksi että vain alemmasta sarjasta ylempään ja takaisin saa pelaaja liikkua vapaasti edestakaisin edelleen säännöllä max. 3 peliä 7 päivän sisään, mutta
ylemmästä alempaan sarjaan vain uudella tulevalla karenssi säännöllä. Seurat, joilla samassa ikäluokassa useampia joukkueita, ovat velvoitettuja nimeämään joukkueensa etukäteen ennen sarjan ensimmäistä ottelua ja joukkueissa oltava nimettynä vähintään sarjan pelitavan määrän verran pelaajia. Joukkueet voivat näissä sarjoissa peluuttaa
pelaajia kaksoispeluutuslupasäännön mukaan, ilman erillistä lupahakemusta.
7. Poikkeuslupa-anomukset
- Käytiin läpi poikkeuslupa-anomukset, liite 2
- Miesten KKI sarjoihin ei myönnetä ali-ikäisyyslupia
- YJ-joukkueet edelleen vain kesäsarjoihin, ei futsaaliin, mutta saavat kuitenkin pelata
seuraavan kauden futsalsarjassa hyväksytyllä luvalla
- Myönnettiin KKI-35 ikäluokan joukkueille Valo, GFT ja HyPS Concarit lupa pelata
Helsingin piirin futsalsarjassa kaudella 2013-14
- Ei myönnetty Tikan pelaajalle (liite 2) siirtoajan 2.9 jälkeistä seurasiirtoa kaudelle
2013
- Hyväksyttiin FC HIK anomukset kolmelle yli-ikäiselle pelaajalle Futsaaliin PC15 ikäluokan 2. tasolle.

8. Valiokunnalle tehdyt vastalauseet
- Hylättiin TuPS:n ja EPS:n vastalauseet, liite 3
9. Muut esille tulevat asiat
- Esitetään piirihallitukselle Kilpailutyöryhmää muutettavaksi Kilpailuvaliokunnaksi
- Käytiin läpi ja päivitettiin kilpailutoiminnan 2014 tuloskorttia käsiteltäväksi piirin
syyskokouksessa.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.55 ja sovittiin seuraavaksi kokouspäiväksi to
31.10 klo 17.30 piirin toimisto.
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