Kilpailuvaliokunta
Aika:
Paikka:

Pöytäkirja 3/2015

sunnuntai 8.3.2015 klo 14:30
Viking XPRS

Osallistujat:
Kaj Wiander
Mauri Akkanen
Lauri Jormanainen
Raine Manselius
Jari Mäensivu
Raine Nieminen
Virpi Orda
Janne Ranta
Tommi Lingman
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, pj
HooGee
RiPS
LoPa
VJS
KP-75
LePa
FCFJ
Sarjavastaava, esittelijä
Kilpailupäällikkö, esittelijä

Poissa:
Ilari Jokirinne
Raimo Konkola
Markku Kyyrönen
Markus Lahtinen
Tuomas Nenonen

NuPS
FC Honka
LEK
FC Kasiysi
OT-77

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:30. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 2/2015 pöytäkirja.
4. Kilpailuvaliokunnan johtosääntö ja tuloskortti
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
5. Piirihallituksen päätökset - info
Piirihallitus päätti kokouksessaan 3.3.2015 nimetä Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmään Kaj Wianderin, Mauri Akkasen ja Raine Niemisen piirin luottamushenkilöistä.
Heidän lisäksi ryhmään kuuluvat piirin kilpailupäällikkö ja tarpeen mukaan vaihtuva yksi henkilö piirin toimiston henkilökunnasta (pelitoiminto). Kilpailuvaliokunta valitsi yhteistyöryhmän
varajäseniksi Virpi Ordan ja Lauri Jormanaisen.

6. Futsal
Kauden jälkeen tehdään kysely sarjoihin osallistuneille joukkueille yhdessä Helsingin piirin
kanssa. Kyselyllä kartoitetaan nykyisen toteutuksen vahvuudet ja kehitettävät asiat tulevien
sarjakausien pohjaksi.
7. Jalkapallo
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat yli-ikäisyysanomukset;
- pojat B17 / Itä-Hakkilan Kilpa (Juri Podschivalow, Joonas Karén ja Jusu Kainulainen)
o maksimissaan kaksi (2) pelaajaa samanaikaisesti kentällä ja joukkueen nousu
B17 Kakkoseen on rajattu
- pojat B17 / Espoon Tikka (Aleksi Rautio, Sami Harju, Niklas Laaksonen ja Gemini Williams-Lappi)
o maksimissaan kaksi (2) pelaajaa samanaikaisesti kentällä ja joukkueen nousu
B17 Kakkoseen on rajattu
- pojat B17 / FC Loviisa (Alex Buddas)
o joukkueen nousu B17 Kakkoseen on rajattu
- pojat B17 / Halkian Alku (Lauri Jantunen ja Sergei Salminen)
o joukkueen nousu B17 Kakkoseen on rajattu
- pojat B16 / Hyvinkään Palloseura (Jasse Vihtkari ja Sina Parwaresh)
o joukkueen mahdollinen osallistuminen yläloppusarjaan on rajattu
- pojat C14 / IIF Fotboll (Tim Sonntag ja Nicklas Lindqvist)
- tytöt C15 / Mäntsälän Urheilijat (Emmi Vesterinen)
o joukkueen nousu TC14 Aluesarjaan on rajattu
- tytöt D12 / Pohjois-Espoon Ponsi (Ronja Ala-Paavola)
- tytöt E11 / Espoon Tikka (Ella Kuhalampi)
Seuraava lupa myönnettiin ehdollisena. Seuran on esitettävä tarkemmat ja riittävät perustelut
luvan myöntämiselle:
- pojat C15 / KP-75/TuPS YJ (Riku Yamaguchi)
o myönteisessä tapauksessa joukkueen nousu C15 Aluesarjaan on rajattu
Kilpailuvaliokunta hylkäsi seuraavan yli-ikäisyyslupahakemuksen:
- pojat C14 / IIF Fotboll (Corina Welke)
o perusteet eivät olleet riittävät luvan myöntämiselle
Kilpailuvaliokunta hyväksyi yksimielisesti seurojen (FC Kuusysi, FC Reipas ja FC Lahti) tekemän perustellun esityksen käyttää C15 -ikäluokassa pelaavasta yhteisjoukkueesta nimeä
FC Lahti YJ. Ratkaisu oli luonteeltaan ns ennakkopäätös, jota valiokunta perusteli yhteisjoukkuemääräyksiin esitettävillä tarkennuksilla pelikaudelle 2016. Tarkennuksia esitetään tehtäväksi muun muassa yhteisjoukkueiden nimien osalta siten, että noudatetaan Palloliiton jo kilpailukaudelle 2015 hyväksymiä määräyksiä. Niiden mukaan yhteisjoukkueen nimenä voi olla
myös kilpailun järjestäjän hyväksymä nimi, jonka ei välttämättä tarvitse sisältää sopijaosapuolten seurojen nimiä. Tämä Kilpailuvaliokunnan tekemä sääntöjen yhdenmukaisuuteen
liittyvä ennakkopäätös esitetään vahvistettavaksi Piirihallituksessa.

9. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
10. Muut esille tulevat asiat
Yhteistyöryhmän kokouksessa 11.3. käsiteltäviä aiheita linjattiin alla esitetyllä tavalla.
Miesten Kolmosesta kaudella 2015 putoajien määrä riippuu miesten Kakkosesta putoavien
määrästä siten, että miesten Kolmonen pelataan kaudella 2016 kolmessa kahdentoista (3 *
12) joukkueen sarjana.
Etelä-Länsi -liigaan järjestämiseen liittyvät muutokset on tapahduttava joko enemmistöpäätöksellä ja/tai organisoiminen on toteutettava siten, että myös Uudenmaan piirin tahtotila tulee
kuuluviin riittävässä määrin. Tarvittaessa Uudenmaan piiri voi toimia puheenjohtajana - mahdollisesti perustettavassa - hallinnoinnista päättävässä elimessä. Lisäksi varaudutaan kuulemaan seurojen mielipiteitä järjestämällä kysely ELL:n toiminnasta ja toimintatavoista.
11. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous päätettiin pitää 17.3. klo 17:30 Uudenmaan piirin toimistolla.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00.

Vantaalla 17.3.2015
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
sihteeri

