ISTUMALENTOPALLON YLEISKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Lauantai 27.8.2011 klo 12.30 – 15.15
Pajulahden Liikuntakeskus, Nastola
Liitteenä osallistujalista

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus ja järjestätyminen
Lajikoordinaattori Sami Övermark avaa kokouksen.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
-

Puheenjohtajaksi valittiin Lasse Pakarinen ja sihteeriksi Sami Övermark

2. Asialistan hyväksyminen
Päätetään kokouksessa käsiteltävistä, tämän listan ulkopuolisista asioista.
-

Hyväksyttiin.

3. Pelikausi 2011 – 2012
31. Kotimaan kilpailukalenteri
Markku Aumakallio kertoi SM-liigan sarjaohjelmasta kaudelle 2011 - 2012.
Keskusteltiin kevätkaudella pelattavista peleistä.
-

Päätettiin tehdä seuraavat muutokset miesten SM-liigan sarjaohjelmaan:
Välierät:
3.3.2012 pelataan välieräturnauksen sijasta välierät: Runkosarjan
1. vs 4. ja 2. vs 3. Otteluparien (yksi ottelu) voittajat pelaavat SMloppuotteluissa ja hävinneet runkosarjan 5. kanssa pronssiturnauksen, runkosarjassa parhaiten sijoittuneen kotikentällä 17.3.2012.
SM-loppuottelut:
SM-loppuottelut pelataan seuraavasti: 1. loppuottelu runkosarjassa
heikommin sijoittuneen kotikentällä 17.3. ja toinen peli paremmin
sijoittuneen kotikentällä 24.3. sekä mahdollinen kolmas finaali samassa paikassa päivää myöhemmin – 25.3.2012.

32. Sarjat ja ohjelmat:
Miesten SM-sarja:
- Käsiteltiin edellisessä kohdassa
Naisten SM-turnaus:
- Naisten sarja pelataan turnausmuotoisena ja turnaus laitetaan
hakuun. Hakumenettely 30.11.2011 mennessä VAU ry:lle/Sami
Övermark.
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Ykkössarja:
- Muuramen joukkueelta ei ole tullut vastausta turnausjärjestelyehdotukseen. Mikäli siellä ei järjestetä turnausta 10.3.2012, varapaikaksi
päätettiin Lappeenranta. Muutoin edetään tehdyn suunnitelman
mukaan.
Veteraaniturnaus:
- Haku jatkuu ja turnaus järjestetään kevään aikana. Hakijaseura
ehdottaa päivämäärää liittoon.
Suomen Cup:
- Myönnetty Kotkaan. Samin hommaa mitalit ja palkitsijan.
Kotimaiset turneet:
- Kotkan Juhlaturnaukseen 4.2.2012 toivotaan kotimaisilta joukkueilta mahdollisimman pikaista etukäteisilmoitusta.
- Helsingin kevätturnauksen ajankohta on joko 21. tai 28.4.2012.
Kesän 2012 Beachit:
- Rautavaaran turnausta lukuun ottamatta joukkuemäärät SMturnauksissa vähenivät. Keskusteltiin Beach-turnauksista ja säännöistä. Päätettiin odotella kansainvälisen Beach-koordinaattori Mats
Anderssonin raporttia ja pitää erillinen seminaari asiasta alkuvuoden aikana. Lasse Pakarinen tiedustelee, onko Sampsa Söderholm
välittänyt Anderssonille Suomessa käytetyt säännöt.
Ulkomaiset kilpailutapahtumat:
- Keskustelua on käyty mm. Sarajevon, Leipzigin ja Tallinnan turnauksiin osallistumisista. Päätettiin sisällyttää ko. turneet mahdollisuuksien mukaan kotimaan kilpailukalenteriin, kun tiedot niiden
ajankohdista saadaan.
33. Sarjamääräykset
Luokittelu:
- Kaikki sarjat ja turnaukset Suomessa ovat edelleen luokittelusta
vapaat.
Sarjamaksut:
- Tarkennettiin lajityöryhmän 10.8.2011 päättämää maksuasiaa seuraavasti: Naisten SM-turnauksen, ykkössarja-turnausten, veteraaniturnauksen sekä Suomen Cupin osallistumismaksu on 40,00 euroa/joukkue, joka maksetaan järjestäjälle. Muissa kilpailutapahtumissa (mm. Kotka- ja Kevätturnaus) turnauksen järjestäjä määrittää
turnausmaksun suuruuden.
Tiedottaminen:
- Miesten SM-liigan tulosten tiedottamisen tulee tapahtua oikein ja
ohjeistetulla tavalla. Markku Aumakallio huolehtii käytettävän lomakkeen uudistamisesta. Lomake löytyy Word-muodossa istisinfon
sivuilta.
34. Säännöt ja mahdolliset muut menettelytavat
Istumalentopallon säännöt:
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-

Tiedotettiin lajityöryhmän kokouksessa 10.8.2011 tekemä seuraava päätös, koskien liukkautta lisäävien viirapaikkojen lisäämistä pelihousuihin:

”Sisäpeleissä pelihousuissa ei saa olla tarkoitusta varten lisättyä
liukastemateriaalikerrosta, kuten viirakangasta tai vastaavaa eikä
tarkoitusta varten lisättyä liukastetta tai liukasteainetta, kuten silikoonia tai vastaavaa.” Päätös lisätään sarjamääräyksiin.
-

-

Määräyksen perusteluina lajityöryhmä mainitsi mm. kansainvälisten sääntöjen kohdan (4.5.1), jonka mukaan on kiellettyä käyttää esineitä/ma-

teriaalia, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen tai antaa epäreilua
ja keinotekoista etua pelaajalle.
Liberosäännön osalta pelataan Suomen Lentopalloliiton määräysten mukaisesti. Säännöt löytyvät helposti Lentopalloliiton sivuilta
(http://www.lentopalloliitto.fi/@Bin/5549774/8.+Liberos%C3%A4%C3%A4nt%C3%
B6+kaudella+2010.pdf) ja ne sisällytetään lyhyesti myös istumalentopallon sarjamääräyksiin.

Beach Volleyn säännöt :
- Pidetään asiasta erillinen kokous keväällä.
35. Pelaaja-asiat
Pelaajaluettelot:
- Käsiteltiin asiaa. JoLePalta ja ZZ Toivalalta ovat pelaajaluettelot
tulleet. Muilta miesten SM-liigajoukkueilta ne odotetaan vielä tämän
päivän (27.8.2011) aikana.
Pelaajaluettelon täydentäminen:
- Pelaajaluetteloa voi täydentää 31.12.2011 asti.
- Mikäli pelaaja on todistetusti (pöytäkirjamerkinnät) pelannut oman
liigaseuransa ykkössarja- tai farmijoukkueessa syyskaudella, hän
on oikeutettu pelaamaan oman seuransa/farmiseuran liigaotteluissa
kevätkaudella (1.1.2012 jälkeen). Ykkössarjapelaaja voi pelata yhden ottelun/turnauksen SM-liigassa menettämättä ykkössarjastatustaan.
- Farmisopimus edellyttää seurojen yhteistä ilmoitusta/lajijaoston hyväksymistä.
36. Tuomariasiat
- Sari Mannersuo ja Seppo Heikkinen kertoivat tuomaritilanteesta.
Keskusteltiin asioista ja tilanteista tuomareiden ja pelaajien suhteista pelitilanteissa. Lajijaosto selvittää ohjeistusta ja sanktioita epäurheilijamaisen käytöksen kitkemiseksi sekä peleissä että niiden ulkopuolella.
37. Maajoukkueasiat
- Sami Övermark kertoi naisten maajoukkueen tilanteesta.
38. Kauden parhaiden palkitseminen
- Päätettiin, että jatkossa pelikausittain valitaan pääsääntöisesti vain
kauden paras istumalentopalloilija, joka voi olla mies tai nainen –
vammainen tai vammaton pelaaja sekä kauden istumalentopallovaikuttaja, joka voi olla esimerkiksi tulokaspelaaja, tuomari tai muu
toimitsija, valmentaja, seura tai joukkue tai muuten istumalentopalloiluun merkittävästi vaikuttanut henkilö.
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5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Lasse Pakarinen
puheenjohtaja
LIITTEET
Osallistujalista

Sami Övermark
sihteeri

