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Pöytäkirja 11/2015

keskiviikko 11.12.2015 klo 15:00
Uudenmaan piirin toimisto, Tavitie 1 Vantaa

Osallistujat:
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Raine Nieminen
Janne Ranta
Jari Mäensivu
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Tuomas Nenonen
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Esteilmoitukset:
Ilari Jokirinne
Raimo Konkola
Markus Lahtinen
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Piirihallitus, pj
KP-75, vpj
FCFJ
VJS
RiPS
HooGee
LoPa
OT-77
Kilpailupäällikkö, esittelijä

NuPS
FC Honka
FC Kasiysi
LePa

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:10.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 10/2015 pöytäkirja.
4. Kilpailu- ja pelitoiminnan kehittäminen
Kilpailupäällikkö esitteli valiokunnan työryhmien esitysten pohjalta laaditut Uudenmaan piirin
alueella noudatettavat kilpailutoiminnan 2016 säännöt, määräykset ja ohjeet sekä poikkeusluvat. Nämä kokonaisuudet hyväksyttiin käyttöönotettaviksi tekstimuotojen yhtenäistämisten
ja korjausten jälkeen seuraavin painotuksin:
- lupien anomisprosessissa on korostettava joukkueen / seuran vastuuta pohdittaessa luvan tarpeellisuutta ottaen huomioon yksittäisen pelaajan saaman edun vaikutus mahdollisesti joukkueelle asetettaviin rajoituksiin
- anomusten hakuaika on kirjoitettava ”auki” eli hakuaika alkaa sarjailmoittautumisten auettua ja päättyy määritettyyn poikkeuslupien hakuajan päättymiseen; esim 1.12. – 15.3.
Tämän normaalin hakuajan jälkeenkin lupia on mahdollista hakea, mutta niiden hyväksymisprosessi muuttuu, jolloin niiden käsittelyaika voi pidentyä ja ne voivat olla maksullisia.
- yhteisjoukkueita voi olla kolme (3) / ikäluokka aikaisemman kahden sijaan
- selkeyden lisäämiseksi pohdittavaksi jäi jalkapallon ja futsalin sääntöjen, ohjeiden ja määräysten eriyttäminen omiksi kokonaisuuksiksi.

Kilpailuvaliokunta päätti noudattaa yhtenäistä linjaa Helsingin piirin kanssa rajoittamalla ottelupöytäkirjaan merkittävien pelaajien kokonaismääräksi kahdeksantoista (18) kaudella 2016.
5. Jalkapallo / kausipalaute 2015
Uudenmaan ja Helsingin piirien toteuttama kausikysely 2015 päätettiin analysoida seuraavan
työjaon mukaisesti:
- aikuiset: Lauri, Raine M ja Tuomas
- nuoret AB: Raine N, Kaj ja Raimo
- nuoret CD: Jari, Virpi ja Ilari
- nuoret Leikki: Mauri, Janne ja Markus
Palautteista pitäisi löytää yleisimmin esiintyvät havainnot: kehityskohteet ja säilytettävät asiat;
nostot tulevalle kaudelle, muuta mukavaa/ei niin mukavaa – eli kaikkea mitä työryhmät kokevat tarpeelliseksi ja aiheelliseksi ottaa esille. Tässä mielessä kenttä on avoin ja vapaa. Analysointia varten kilpailupäällikkö jakaa kaikki yhteenvedot jokaiselle valiokunnan jäsenelle.
Työryhmien havainnot käsitellään seuraavassa kokouksessa tammikuussa 2016.
6. Muut esille tulevat asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous 1/2016 pidetään keskiviikkona 13.1. klo 17:00 piirin toimistolla.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo
17:40 toivottaen valiokunnan jäsenille rauhallista joulun aikaa.

Vantaalla 13.1.2016
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