ITÄINEN ALUE / KILPAILUTOIMINTO
ROAD TRIP - JALKAPALLO 2020 ja JALKAPALLO 2021

KILPAILUTOIMINNON ”ROAD TRIP 2020”
Palloliiton Itäisen alueen kilpailutoiminto järjestää alueellaan ”Road Trip”-Teams-palaverit, jossa on tarkoitus
kerätä palautetta menneen kauden jalkapallotoiminnasta alueittain ja ikäluokittain sekä samalla kertoa alustavat
suunnitelmat kauden 2021 toteuttamisesta.
Palavereihin varataan aikaa n. 1,5 tuntia, josta n. 30 min. käytetään toiminnon omaan esitykseen ja loppuaika (n.
60 min.) varataan keskusteluille ja joukkueiden/seurojen toiveille ja kehitysehdotuksille.
Joukkueet/seurat voivat halutessaan lähettää kysymyksiä tai kehitysehdotuksia jo etukäteenkin alueen
kilpailupäällikkö Veijo Vainikalle sähköpostitse. Tulleet kysymykset/esitykset läpikäydään sitten palavereissa.
Teams-palaverit ovat avoimia kaikille ko. alueen ja sarja/ikäluokan toimintaan osallistuneille seura- ja
joukkuetason toimijoille.
”Road Trip”-Teams-palavereiden aikataulut ja aiheet:
PVM

KLO

AIHE/IKÄLUOKAT

ALUE

Maanantai 16.11.2020

klo 17:30 - 19:00

KAIKKI AIKUISTEN SARJAT

KOKO ITÄINEN ALUE

Tiistai 17.11.2020

klo 17:30 – 19:00

Nuorten sarjat 12–20 v

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Torstai 19.11.2020

klo 18:30 - 20:00

Nuorten sarjat 12–20 v

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala

Tiistai 24.11.2020

klo 17:30 – 19:00

Nuorten sarjat 12–20 v

Keski-Suomi

Torstai 26.11.2020

klo 18:30 - 20:00

Lasten sarjat (11 v ja nuor.)

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Torstai 3.12.2020

klo 18:30 - 20:00

Lasten sarjat (11 v ja nuor.)

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala

Tiistai 8.12.2020

klo 17:30 – 19:00

Lasten sarjat (11 v ja nuor.)

Keski-Suomi

Kutsut palavereihin lähetetään sähköpostitse Teams-kokoontumista edeltävänä arkipäivänä Taso-järjestelmän
massaviestinä kaikkien 2020-sarjoihin osallistuneiden joukkueiden niille taustahenkilöille, joilla on ”Tiedote”toiminto valittuna omissa tiedoissaan. Jos henkilö haluaa mukaan näihin palavereihin, on hänen varmistettava,
että Tason sähköposti on oikein (päivitys Pelipaikassa) ja tuo ”Tiedote”-toiminto on valittuna.
Sarjoissa/lohkoissa, joissa on pelattu ”yhdistetyissä” lohkoissa joukkuetaustat saavat kutsun molempien alueiden
palavereihin (esim. lohko AC – kutsu sekä P-Savoon, P-Karjalaan että Keski-Suomeen). Nuorten sarjoissa, joissa on
pelattu koko alueen sarjat (esim. P172 ja T181) joukkuetausta saa kutsun kaikkiin nuorten palavereihin. Tällaisissa
tapauksissa kannattaa pyrkiä osallistumaan sen alueen palaveriin, josta seura/joukkue on, mutta muihinkin
palavereihin on oikeus osallistua.
PS. Itäisen alueen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä kokoontuu torstaina 10.12.2020, jolloin mm.
päätetään jalkapallokauden 2021 sarjatarjottimista ja sarjajärjestelmistä sekä vahvistetaan
täydennysmenettelyn kautta saadut sarjapaikat yms.
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