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KILPAILUVALIOKUNNAN KOKOUS 7 / 2016
Aika:
Paikka:

8.8.2016 klo 17:00
Uudenmaan piirin toimisto; Tavitie 1 Vantaa

Läsnä:

Kaj Wiander
Raine Nieminen
Jari Mäensivu
Lauri Jormanainen
Raimo Konkola
Tuomas Nenonen
Hannu Kylmäniemi

Piirihallitus, puheenjohtaja
KP-75, varapuheenjohtaja
VJS
RiPS
FC Honka
OT-77
sihteeri ilman äänioikeutta

Este:

Ilari Jokirinne
Janne Ranta
Markus Lahtinen
Mauri Akkanen
Raine Manselius
Virpi Orda

NuPS
FCFJ
FC Kasiysi
HooGee
LoPa
LePa

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja vahvistettiin kokousten 4/2016, 5/2016 ja 6/2016 pöytäkirjat.

4.

Kaksoisedustus / Kellokosken Alku
KelA:n C15 ikäluokan lupa peluuttaa pelaajia kaksoisedustuksella kahdessa eri joukkueessa (KelA/Musta: C15 Kakkonen – KelA: C15 Kolmonen) pidettiin yksimielisesti voimassa.

5.

Poikkeusluvat ja anomukset
Käsiteltiin vuonna 2004 syntyneen pelaajan lupa pelata kaudella 2017 yli-ikäisenä D12 –
ikäluokan kilpasarjassa. Pelaaja on LeikkiMaailmassa pelannut useamman vuoden yliikäisenä kyseisessä joukkueessa ja tulevalla kaudella jatkomahdollisuus on uhattuna piirin
kilpailumääräysten johdosta:
̵
kilpasarjoihin ei myönnetä yli-ikäisyyslupia
o joukkueet joiden pelaajalle / pelaajille on myönnetty yli-ikäisyyslupa, eivät voi:
 osallistua / nousta liiton kilpailuihin
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nousta / pelata piirin kilpasarjatasoilla

Kilpailuvaliokunta totesi, ettei nykyohjeistus mahdollista kyseistä poikkeuslupaa ja että irrottautuminen tulee vastaan joka tapauksessa jossain vaiheessa. Esitys huomioidaan
sääntöjä kehitettäessä / muutettaessa esimerkiksi siten, että edellisenä vuonna 1.8. / 1.7.
jälkeen syntyneitä pelaajia voisi pelata yli-ikäisinä nuoremmissa ikäluokissa korkeintaan
kaksi (2) pelaajaa / joukkue. Tämä asia jätettiin harkintaan syksyn myöhempiin kokouksiin.
6.

Jalkapallo
ELL-karsinnat / TC15
Kilpailuvaliokunta hyväksyi esityksen uudesta TC15-ikäluokan Etelä-Länsiliigan karsintajärjestelmästä kaudelle 2017.
Nykyjärjestelmä:
̵
T14 => T15 ELL (10 joukkuetta = 6 Helsinki-Uusimaa + 4 Länsi-Tampere)
o kaudella 2016 Helsinki-Uusimaa alueelta ei suoraan yhtään joukkuetta vaan
kaikki karsinnan kautta
o 2016 karsinnoissa oli 12 joukkuetta, joista 9 Hki-Uus ja 3 Kaakko
Esityksen mukaisesti kaudelle 2017 ELL-paikkoja jaettaessa huomioidaan kuluvan kauden 2016 sarjasijoitukset. Niiden perusteella saavuttaa paikan kaudelle 2017, jonka lisäksi
järjestetään karsinnat alla esitetyllä tavalla.
Tuleva karsintajärjestelmä:
̵
karsinnat kaudelle 2017 (TC14 ELL pelataan 6 joukkueen sarjana, jotka jakautuvat
4 Hki-Uus + 2 Länsi-Tre)
o Hki-Uus 3 parasta ELL
̵
talvikarsinnat pelataan joko 6 joukkueen tai 4 joukkueen voimin, joista 3 parasta
Etelä-Länsiliigaan
o talvikarsintaan
1) Etelä-Länsiliigan neljäs (4.) / Hki-Uus
2) Kaakon joukkue
3) Aluesarjan voittaja (1.)
4) Aluesarjan toinen (2.)
5) xx
6) xx
o talvikarsinta, jos 6 joukkuetta, niin
 2 * 3 joukkueen lohkot, joiden voittajat ELL + lohkokakkoset keskinäinen karsintaottelu, jonka voittaja ELL
o talvikarsinta, jos 4 joukkuetta, niin
 yksinkertainen sarja, jonka 3 parasta ELL
Kilpailujärjestelmäuudistus kaudelle 2017
Kilpailuvaliokunta totesi, että työ koko sarjajärjestelmän, sääntöviidakon ja erityismääräysten päivityksestä nykytilannetta ja uutta strategiaa vastaavaksi ennen kauden 2017 pelikauden alkua on jo käynnissä. Tämä sisältää sekä kilpailu- ja harrastustoiminnan kokonai-

suuden että seurojen järjestämät kilpailut ja turnaukset. Uudenmaan piirissä uudistus pyritään tekemään tämän syksyn aikana ja sen päämääränä on monipuolinen asiakaslähtöinen sarja- ja kilpailutoiminta Suomen Palloliiton strategian 2016 - 2020 mukaan. Samalla
selvitetään mahdolliset vaadittavat lisenssi- ja sääntöuudistukset.
Kilpailuhierarkia (sarjat 2017)
Kilpailuvaliokunta hyväksyi periaatteen, jonka mukaan eri piirien sarjojen nimet ja tunnukset pyritään yhdenmukaistamaan. Tällä hetkellä erilaisia virallisia sarjoja on noin 100 ja
erilaisia nimiä sekä tunnuksia noin 1 000. Työtä jatketaan yhteistoiminnassa piirien ja liiton
kanssa syksyn 2016 aikana.
Yhteisjoukkuesäännöt
Yhteisjoukkueiden perustaminen liittyy kiinteästi sekä pelaajakehitykseen että seuratoimintaan, joten päätettiin esittää perusteiden kartoittaminen ja pohjan luominen kyseisten
Uudenmaan piirin valiokuntien johdolla tehtäväksi. Esimerkiksi mikä on kyseisten joukkueiden perustamisen perimmäinen tarve, päämäärä ja tavoite sekä mitkä ovat näiden joukkueiden oikeudet, vastuut ja velvollisuudet?
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja vie asian piirihallituksen työvaliokuntaan perjantaina
12.8.2016.
Nousurajoitteet eri sarjoissa
Sääntöjä yksinkertaistamalla pyritään eroon tarpeettomista rajoitteista (esimerkiksi
nousurajoitteet) ei vain yhteisjoukkueiden vaan kaikkien joukkueiden osalta.
Pelioikeustarkastukset
Pelioikeuksien tarkastaminen piirin kilpasarjoissa pyritään saamaan säännölliseksi; kuukausittain tapahtuvaksi. Tutkitaan mahdollisuudet tarkastusten toteuttamiseksi.
Kilpailusäännöt
Terävöitetään Uudenmaan piirin roolia kilpailutoiminnan järjestämisessä; kartoitetaan
muun muassa kohderyhmät: laidasta laitaan, vauvasta vaariin, virallisesta epäviralliseen,
jalkapalloa jokaiselle,… Työ tehdään yhteistoiminnassa seurakehitys- ja pelaajakehitysvaliokuntien kanssa tai niiden johdolla.
7.

Futsal 2016 – 2017
Nimettiin työryhmä Tuomas, Virpi ja Mauri kartoittamaan tarpeet sääntöjen, määräysten ja
ohjeiden mahdollisista muutoksista kaudelle 2016-2017. Piirin kilpailupäällikkö osallistuu
työryhmän esittämällä tavalla. Kokonaisuuteen palataan työryhmän johdolla kilpailuvaliokunnan seuraavassa kokouksessa.

8.

Suomen Palloliiton strategia 2016 - 2020
Työryhmä Kaj, Raine N, Jari ja Lauri perehtyvät SPL strategiaan 2016-2020 ja esittelevät
kilpailuvaliokunnan seuraavassa kokouksessa kilpailutoimintaan vaikuttavat nostot.

9.

Toimintasuunnitelma 2017 suuntalinjat, tavoitteet ja päämäärät sekä
kilpailutoiminnon mittarit
Työryhmä Kaj, Raine N, Jari ja Lauri kartoittavat mahdollisia painopistealueita vuodelle
2017 kilpailuvaliokunnan seuraavaan kokoukseen mennessä. Piirin kilpailupäällikkö
osallistuu työskentelyyn ryhmän esittämällä tavalla.

10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.9.2016 klo 17:00 alkaen piirin toimistolla.
Syksyn kokouksien ajankohdiksi päätettiin alustavasti seuraavat ajankohdat:
̵
tiistai 14.10. piirin toimistolla
̵
maanantai 7.11. piirin toimistolla ja
̵
keskiviikko 14.12. erikseen sovittavassa paikassa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35.

Vantaalla 14.9.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

