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1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:37. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2015 pöytäkirja.
4. Jalkapallo
Vahvistettiin syksyn 2015 sarjapaikat ja lohkojaot sarjavastaava Tommi Lingmanin esityksen
mukaisesti.
Käsiteltiin sarjajärjestelmiin tehtävät muutokset / muutosesitykset kaudelle 2016:
̵ nuorten sarjajärjestelmien uudistus toteutetaan vuonna 2016
̵ todettiin, että 8v8-pelimuoto otetaan käyttöön kaudesta 2016 alkaen. Pelimuodolla korvataan 7v7v ja 9v9 pelimuodot.
̵ SPL:n liittohallituksen päätöksen mukaisesti A-poikien ikärajaa nostetaan yhdellä vuodella
1.1.2016 alkaen: A-pojat 1996 – 1998 syntyneet
̵ selkiytetään tyttöjen C15–ikäluokan sarjajakoa siten, että kaudella 2016 tarjotaan neljä eri
sarjatasoa; ELL, Alue, Ykkönen ja Kakkonen. Tämä mahdollistaa muun muassa kaksoisedustuksen käyttämisen saman seuran joukkueiden välillä, kun ne pelaavat eri sarjatasoilla.

̵
̵

nuorten sarjoissa pohditaan ylä- ja alaloppusarjojen käyttöönottoa eri ikäluokissa
miesten Kutosen peliajan lisääminen selvitetään. Kaudella 2015 sarjassa on kuusi (6)
lohkoa, joissa pelataan yhteensä noin 400 ottelua peliajan ollessa 2 * 30 minuuttia. Joukkueilta tulleen esityksen mukaan peliaikaa haluttaisiin lisätä 2 * 40 min / 2 * 45 min. Yhtenä peliajan lisäämisistä rajoittavana tekijänä nähtiin kenttäkapasiteetin ja erotuomareiden
määrän riittävyys. Vaihtoehtona kokonaisvaltaisen peliajan lisäämiseksi päätettiin selvittää mahdollisuus nousulohkojen muodostamiseen, joissa peliaika olisi 2 * 40 min. Muilla
tasoilla peliaika säilytettäisiin 2 * 30 min.

Yhteisiä E11–sarjoja ei oteta käyttöön syksyllä 2015. Asian selvittämistä jatketaan yhteistoiminnassa Uudenmaan piirin seurojen ja Helsingin piirin kanssa.
Käsiteltiin LePa 02:n tekemä esitys luovutussakon ja syksyn sarjoihin ilmoittautumismaksun
kohtuullistamisesta. Yksimielisellä päätöksellä esitys hylättiin joukkueiden ja seurojen tasapuolisen kohtelun takaamiseksi. ”Pelisäännöt” on hyväksytty ennen kauden alkua ja kaikkia
joukkueita on kohdeltu näiden sääntöjen mukaisesti.
Tarkasteltiin nuorten sarjoihin määritettyjä kenttäkokoja. Keskustelua herätti kenttien suhteellisen koon (pituus/leveys) muuttuminen eri pelimuotojen välillä; esimerkiksi suosituskoot vaihtelevat 1,3 … 1,6 välillä.
5. Futsal 2015 - 2016
Kilpailupäällikkö esitteli keskeisimpiä havaintoja kauden 2014 – 2015 futsal-kyselystä:
̵ pelaajien opastaminen ja ohjaaminen sopivassa määrin sai positiivista palautetta – samoin pöytäkirjan pitäjien asiallinen neuvominen
̵ erotuomareiden selkeys ja jämäkkyys sai kiitosta
̵ erotuomareiden tason vaihtelu sai kritiikkiä osakseen, kuten myös sääntötulkintojen erilaisuus. Eniten kommentoitiin juniorisääntöjen osaamista, maalivahdin pelaamista, sivurajapotkujen valvontaa, vaihtojen toteuttamista, fyysisen pelaamisen kovuutta ja erotuomareiden liikkumista ottelujen aikana
̵ osaan otteluista ei saapunut paikalle lainkaan erotuomaria tai erotuomarit olivat reilusti
myöhässä
̵ pelipaikkojen sijainti oli joidenkin mielestä liian kaukana varsinkin, jos joutuu matkustamaan vain yhtä ottelua varten. Samoin lämmittelyalueiden puuttuminen ja kenttien kunto
saivat kritiikkiä osakseen
̵ peliaikoihin toivottiin tarkennuksia kuten myös ottelujen väliseen rytmitykseen (ei liian pitkiä taukoja)
̵ futsal koetaan hyvänä lisänä jalkapallon harjoitteluun talvikautena
̵ futsal-kauden ajoitusta tulee pohtia, jotta vältytään päällekkäisyydeltä jalkapallosarjojen
kanssa
̵ tasaisempien ottelujen toivossa joukkueet esittivät nykyistä selkeämpiä tasolohkoja ja tarvittaessa vaikka vähemmän joukkueita / lohko sekä kaksinkertaiset sarjat. Lisäksi esitettiin harkittavaksi loppusarjoja tai sarjoista nousuja ja putoamisia samalla tavalla kuin jalkapallosarjoissa
̵ lisää otteluja
Päätettiin tarkentaa erotuomareiden lukumäärä ainakin Nelosen loppusarjassa.
Päätettiin tehdä palautekysely myös aikuisten sarjoissa pelaaville joukkueille. Kysely toteutetaan jo kauden aikana keskellä pelikautta.
Päätettiin ottaa käyttöön uudet ikärajat A-poikien futsalsarjoissa jo kaudella 2015 – 2016.

6. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Kirjattiin tiedoksi, että SPL:n kilpailumääräyksiin on tehty muutoksia 8.6.2015. Muuttuneet kilpailumääräykset löytyvät osoitteesta:
http://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Palloliitto/kilpailumaaraykset_2015_paivitys_ke
sakuu.pdf
Työryhmien edustajat esittelivät töidensä tämän hetkistä tilannetta ja työmenetelmiään. Sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tarkastamista jatketaan kiihtyvällä tahdilla syksyn 2015 kokouksissa.
Aikuisten harrastesarjojen kehittämiseksi tutkitaan kevät- ja syyskierrosten eriyttämistä omiksi
sarjoikseen
7. Kilpailuvaliokunnan tuloskortti ja toimialan budjetti 2016
Vuoden 2016 toiminnan suunnittelun ja budjetoinnin perusteiksi läpikäytiin piirin kilpailupäällikön pitämä esitys piirihallituksen kokouksessa 8.6.
8. Poikkeusluvat ja anomukset
Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuraavat yli-ikäisyysanomukset:
̵ D12-P03 Kolmonen / FC Reipas (Jenna Tevajärvi)
9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.
10. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous 8/2015 pidetään keskiviikkona 12.8. klo 17:30 piirin toimistolla.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 21:30.

Vantaalla 31.8.2015

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
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