Kilpailuvaliokunta
Pöytäkirja 1/2015
Aika
Paikka

maanantai 12.1.2015 klo 17:30 – 20.30
Uudenmaan piirin toimisto; Tavitie 1 Vantaa
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Leena Ståhl
Joni Karjalainen
Ilari Jokirinne
Markku Kyyrönen
Tuomas Nenonen
Virpi Orda
Markku Sandström

TiPS, pj
KoiPS, vpj
NuPS
LEK
OT-77, poistui klo 19.05
LePa
SV, saapui klo 17.55

Kari Hakkarainen
Tommi Lingman
Matti Räisänen

Kilpailupäällikkö, esittelijä
Sarjavastaava, sihteeri
Piirijohtaja

Poissa:
Mika Kottila
Leena Neuvonen

I-HK
EsPa

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
̵ vahvistettiin edellisen kokouksen 8/14 pöytäkirja
3. Jalkapallo: kauden 2015 sarja- ja lohkojaot
̵ Hyväksyttiin sarjapaikat ja lohkojaot
̵ Keskusteltiin info luonteisesti PK K-U/Allianssi miesten Kolmosen paikasta ja
joukkueen nimestä, FC Legirus Interin ja VIP Footboll Academyn toiveista päästä
ylempiin sarjoihin, jälki-ilmoittautumisista, miten ne mahdollista vielä, täydennysmenettelystä, jos sarjapaikkoja vapautuu, yhteisjoukkuesopimuksista 2015 - saapuneet ilmoitukset ja anomukset.
4. Futsal
- Jos jotain uutta tulossa ja tiedossa, niin Valmennuspäälliköltä ja Valmennuskoulutuspäälliköltä tarvittaessa tietoa Valiokunnalle.
- Futsal kauden jälkeen taas seuroille ja joukkueille kysely menneestä kaudesta ja
mahdollisista parannusehdotuksista.
5. Anomukset
̵ Hyväksyttiin Team Vanpan anomus pelata Helsingin piirin MKKI45 sarjassa
11v11, koska Uusimaa ei vastaavaa sarjaa järjestä:

- Päätettiin, että kaudelle 2016 laitetaan omiin sarjoihin tarjolle myös 11v11 pelimahdollisuus
6. Kilpailutoiminnan kehittäminen (info)
̵ Kilpailutoiminnan kehittämisen nostot ja toimenpiteet asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että pidetään asiaa esillä joka kokouksessa
̵ Keskusteltiin Kilpailutoiminnan nykytilasta sekä päätettiin, että Kilpailupäällikkö tekee esityksen tulevasta lisäresurssista ja hänen toimenkuvasta seuraavaan kokoukseen.
̵ Ohjeistettiin, että sarjakohtaiset ottelumanuaalit valmiiksi 31.1 mennessä Mika
Peltolan johdolla ja ovat seuraavassa kokouksessa esiteltävänä.
7. Muut esille tulevat asiat
̵ Keskusteltiin mahdollisuudesta viedä esityksiä ja asioi, jotka valiokunta haluaa
otettavan esille kilpailu-, nuoriso- ja valmennuspäälliköiden yhteiskokouksessa
Jämsässä 15. - 16.1.2015 ja/tai Isännän Ääni -seminaarissa Helsingissä 6. –
7.2.2015
̵ Saatettiin tiedoksi, että pelaajarekisterijärjestelmävaihto on myöhennetty kahdella
viikolla alkuperäisestä aikataulusta
̵ Annettiin Kilpailupäällikölle tehtäväksi selvittää EL-.liigojen päätöselimen organisoinnin etenemistä ja sen saamista työn alle mahdollisimman pian.
8. Seuraava kokous
̵ Päätettiin pitää seuraava kokous ma 23.2 klo 17.30 piirin toimistolle.
9. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Vakuudeksi

Leena Ståhl
Puheenjohtaja

Tommi Lingman
Sihteeri

