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1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.
Kilpailuvaliokunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja vahvistettiin edellisen kokouksen 8/2016 pöytäkirja.

4.

Futsal 2016 – 2017
Hyväksyttiin ja vahvistettiin Futsalin kilpailumääräykset kaudelle 2016 - 2017 työryhmän
esityksen mukaisesti. Futsal kilpailutoimintaa koskevat määräykset julkaistaan piirin virallisilla internet-sivuilla (www.palloliitto.fi/uusimaa). Piirin internet-sivuilla julkaistavat versiot
ovat virallisia.

5.

Jalkapallo 2017
Suomen Palloliiton alustavat jalkapallon kilpailumääräykset 2017 saatiin piirin toimiston
käyttöön niin myöhään, että asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Suomen Palloliiton
Uudenmaan piiri ry

Osoite:
Tavitie 1
01450 Vantaa

Puhelin:
+358 9 530 62 60
Email:
etunimi.sukunimi@palloliitto.fi
Kilpailutoiminta: kilpailu.uusimaa@palloliitto.fi

Käsiteltiin poikien sarjojen osalta Etelä-Länsiliigojen sekä Aluesarjojen pelitavat, karsinnat
ja Kaakon joukkueiden osallistumismahdollisuudet eri sarjoihin. Kilpailuvaliokunnan hyväksymä esitys viedään Helsinki-Uusimaa kilpailutoiminnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Tyttöjen sarjojen osalta piirien toimistot valmistelevat vastaavan
esityksen ennen kilpailumääräysten vahvistamista.
Vahvistettiin T13 ja P13 sarjojen pelimuodot kaudelle 2017, jotka poikien sarjojen osalta
olivat käsittelyssä piireissä ja liitossa. Kaudella 2017 P13-sarjat pelataan seuraavasti:
̵
kaksi ylintä sarjaa (ELL, Alue) pelataan pelimuodolla 11v11 ja muut sarjat (Ykkönen, Kakkonen, Kolmonen) pelimuodolla 8v8. Lisäksi on tarjolla 5v5 sarja.
T13 sarjojen pelimuodoiksi on jo aikaisemmin vahvistettu 8v8.
Kilpailuvaliokunta päätti säilyttää kokoonpanojen pelaajamäärärajoitukset aikuisten ja
nuorten sarjoissa kaudella 2017 seuraavien periaatteiden mukaisesti:
̵
nuorten kilpasarjat (ELL ja Alue) sekä Ykkönen pelaajamäärä on rajoitettu
 11v11 = kokoonpanoluetteloon merkittävä maksimi pelaajamäärä on 11+7
 8v8 = kokoonpanoluetteloon merkittävä maksimi pelaajamäärä on 8+8
̵
nuorten muut sarjat (Kakkonen, Kolmonen jne) = kaksinkertainen määrä pelimuotoon nähden
̵
KKI-sarjoissa kokoonpanoluetteloon merkittävä pelaajamäärä on rajoittamaton
̵
Miehet Vitonen ja Kutonen kaksinkertainen määrä pelimuotoon nähden
̵
Naiset Nelonen (pl yläloppusarja) ja Vitonen kaksinkertainen määrä pelimuotoon
nähden
̵
Naiset Nelonen yläloppusarja 11+7
Käsiteltiin kilpailupuolen näkemyksiä erotuomaritoiminnan kehittämiseksi sekä evästykseksi erotuomariseminaariin osallistuville. Käsittelyssä nostettiin esille seuraavia asioita:
̵
erotuomareiden taso vaikuttaa pelaajien kehitykseen; suomalaiset pelaajat eivät
ole valmiita kansainvälisiin otteluihin
̵
avustavana erotuomarina joko ikääntynyt ja/tai ylipainoinen erotuomari, joka ei
pysy pelin mukana – nuorempia erotuomareita avustaviksi
̵
positiivisena nähtiin, että nuorten otteluissa on varttuneita erotuomareita, jotka
osaavat perustella ratkaisuja ja ohjata pelaajia
̵
P14–sarjoja tuomitsevien erotuomareiden ikä ja taso eivät aina vastaa pelin ja pelaajien (ikä ja taitotaso) asettamia vaatimuksia
̵
pelinohjaajien rekrytointi erotuomarikoulutukseen toteutuu varsin heikolla onnistumisprosentilla - kuntien tarjoamien kesäsetelien hyödyntäminen toiminnassa
̵
aikuisikäisten rekrytointi erotuomareiksi ja pelinohjaajiksi on vähäistä
̵
erotuomareiden pelisilmä; erotuomari ottaa pelin haltuun väärällä tavalla eikä anna
pelaajien pelata – eikä ymmärrä huumoria
̵
erotuomarit ottavat kantaa valmentajien pelin ohjaamiseen ja toimintaan
̵
valmentaja ja taustat: pelaajien puolustaminen erotuomarin ratkaisuja kohtaan
̵
pelaajien vanhemmat ottavat kantaa ja yrittävät ohjata erotuomareiden toimintaa
̵
erotuomareiden ratkaisujen perustelut ottelun aikana
̵
erotuomareiden laiminlyönnit / myöhäinen saapuminen otteluihin
̵
erotuomarikerhojen ”sisäänlämpiävä” toimintatapamalli asetteluissa; ”hyvä veli” periaatteella
̵
kustannusten muodostuminen ja pitäminen kurissa

6.

Suomen Palloliiton strategia 2016 - 2020
Kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja piti lyhyen tilannekatsauksen Suomen Palloliiton organisaatiouudistuksesta. Tällä hetkellä toteutetaan alueellisia informaatiokierroksia, joissa
käsitellään sekä uudistuksen tavoitteita, läpivientiä että vastataan piirien suunnalta esitettyihin kysymyksiin.

7.

Toimintasuunnitelma 2017 suuntalinjat, tavoitteet ja päämäärät sekä kilpailutoiminnon mittarit
Kilpailupäällikkö lähettää kilpailutoiminnon tuloskortin valiokunnan jäsenille kommentoitavaksi ennen sen käsittelyä piirihallituksessa.
Ilari Jokirinne otti vastuulleen esityksen tekemisen Viking Line Uusimaa Cupin uudistamisesta ja vahvemmasta asemasta Uudenmaan piirin sarjatarjonnassa.

8.

Poikkeusluvat ja anomukset
a) Ilves teki esityksen PD13 ELL ottelun FC Honka – Ilves ottelusiirtomaksun (300,00€)
kohtuullistamisesta. Perusteluissaan Ilves totesi, että ottelusiirron myöhäinen ajankohta johtui vastapuolen käsittelyviiveestä ja että siirron syynä oli Ilveksen vaikeus
saada pelaajia kyseiseen otteluun otteluruuhkasta johtuen.
Ottelun alkuperäinen ajankohta oli 6.8.2016 ja ottelusiirto aloitettiin 4.8.2016, jonka perusteella Uudenmaan piirin toimisto määräsi ottelusiirtomaksuksi 300,00€. Maksun
suuruus perustui Uudenmaan piirin määräyksiin, joiden mukaan maksu on kolminkertainen, kun ottelusiirto tapahtuu alle kolme päivää alkuperäisestä ottelupäivästä.
Kilpailuvaliokunta piti Uudenmaan piirin tekemän päätöksen voimassa ja määräsi Ilveksen maksamaan ottelusiirtomaksun (300,00€).
b) Virkkalan Tarmo teki esityksen TB17 sarjasta luovutussakon (300,00€) poistamisesta
tai kohtuullistamisesta. Perusteluissaan ViTa totesi sarjan olleen heille liian kovan,
jonka johdosta pelaajien sitoutuminen toimintaan oli vaihtelevaa. Lopulta joukkueelta
jäi kaksi ottelua pelaamatta.
Kilpailuhallintajärjestelmä TASO:n mukaan 1.10.2016 pelattavaksi merkitty ottelu ViTa
– Valtti/Itä United oli joukkueen toinen luovutus sarjassa, joka johti automaattisesti sarjasta sulkemiseen. ViTa oli luovuttanut 10.9.2016 ottelun ViTa – JäPS/2. Näiden luovutusten johdosta jäi myös 7.10.2016 pelattavaksi merkitty ottelu I-HK – ViTa pelaamatta.
Kilpailuvaliokunta piti Uudenmaan piirin tekemän päätöksen voimassa ja määräsi
ViTa:n maksamaan luovutussakon (300,00€).

9.

Muut esille tulevat asiat
Kilpailupäällikkö muistutti, että Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 15.11.2016 kello 19.00 Keudatalossa, Keskikatu 3 A, 04200 Kerava.

8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 7.11.2016 klo 17:00 alkaen piirin toimistolla.

Vuoden viimeinen kokous pidetään keskiviikkona 14.12. erikseen sovittavassa paikassa.
9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40.

Vantaalla 7.11.2016
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaj Wiander
puheenjohtaja

Hannu Kylmäniemi
esittelijä, kilpailupäällikkö

