SUL
Mestaruuskilpailusäännöt
Voimassa 1.1. 2014
Tärkeimmät muutokset

TAUSTAA
• Nykyiset säännöt vuodesta 2009
• Perusteellinen päivitysprosessi 2011-2013
– Valiokunnan työryhmä
– Kalevan kisojen kehittämisryhmä
• TV, media, urheilijat, valmennus, järjestäjät, SUL

–
–
–
–
–

SUL Valmennus
Aluekierrokset 2013
Valiokuntakäsittely 5/2013 ja 9/2013
SUL hallitus 5.11.2013
Hyväksytty Liittovaltuustossa 23.11.2013

HUOMIOITA
• Toimituksellisia korjauksia ei ole listattu
• Aiemmin tehdyt päätökset
– Kalevan kisat irti kiertojärjestyksestä
– SM22 ja SM19 kisojen yhdistäminen 2016->
– pm -> am huomioitu uudessa versiossa

MUUTOKSET 1
Kohta 1.2 - Ajankohdat
Esitys 1: Poistetaan kappale ” Kalevan kisoja sekä muina
suositeltuina kuukausina järjestettävien
mestaruuskilpailujen päivämäärät päättää hallitus
kilpailuvaliokunnan esityksestä”. Sekä myös kappale, jossa
viitataan että hallituksella on mahdollisuus siirtää joitain
Kalevan kisojen lajeja suoritettavasti jonain muuna
ajankohtana.
Valiokunta päättä jatkossa yhdessä muun kilpailukalenterin
kokonaisuuden kanssa. Jälkimmäisen kappaleen asiaa ei
ole tarvittu käyttää kertaakaan viime vuosina.

MUUTOKSET 2-3
Kohta 2.1 - Hakumenettely
Esitys 2: SM-kilpailujen viimeinen hakupäivä muutetaan 30.9.
mennessä.

Tällä pidennetään mm. kenttäolosuhteiden tarkastusaikaa.
Esitys 3: SM-kisojen hakemukset: alue – valiokunta – hallitus.
(Kalevan kisojen päätös edelleen liittovaltuustolla).
Tällä selkeytetään päätöksentekojärjestelmää. Kohta on
päivitetty uusien hyväksyttyjen toimintasääntöjen mukaiseksi

MUUTOKSET 4-5
Kohta 2.2 – Edellytykset hakemiselle
Esitys 4: Poistetaan vaatimus 8 kiertävästä radasta SM M/N22,19-kisoille.
Lisätään kuitenkin, että suositellaan 8 kiertävää rataa.
Kuusi rataa riittää. (Ajatuksena on myös, että Kalevan maljapisteitä annetaan
jatkossa kuudelle parhaalle ko. kisassa riippuen uudistetusta seuraluokittelusta.)
Kohta 2.3 – Kalevan Kisojen tarjoukset
Esitys 5: Kalevan kisojen tarjousten avauksen suorittaa vähintään kolme
toimitusjohtajan tähän tarkoitukseen nimeämään henkilöä.
Hallituksen ei tarvitse nimetä henkilöitä. Tällä vältetään byrokratiaa.
.

MUUTOKSET 6-7
Kohta 3 – Talous
Esitys 6: Muutetaan, että majoitus- ja ruokailumaksut on alistettava
tuomarineuvoston puheenjohtajan hyväksyttäviksi.

Suoraviivaistetaan päätöksentekoa.
Kohta 4.1 – Osanotto-oikeus
Esitys 7: Miesten ja naisten yleisten sarjojen henkilökohtaisiin
mestaruuskilpailuihin saa osallistua ko. kalenterivuotena vähintään 16
vuotta täyttävä urheilija.

Alle 16 v. päätähtäin on nuorten SM-kisoissa.

MUUTOKSET 8-9
Kohta 4.1 – Osanotto-oikeus
Esitys 8: Lisätään maininta, että SM-hallikisoille ei ole määritelty
enimmäislajimääriä, joihin voidaan ottaa osaa.

Poistaa epäselvyyksiä.

Esitys 9: Lisätään, että tulosrajat tai erikseen määritellyt
pääsyvaatimukset.
Tällä varmistetaan, että voimme käyttää esim. rankingsysteemiä. Kuitenkin kilpailuvaliokunta vuosittain päättää
tulosrajat tai pääsyvaatimukset eri kisoihin.

MUUTOKSET 10-12
Kohta 4.1 – Osanotto-oikeus
Esitys 10: Korvaavaksi tulosrajaksi hallikisoihin 3000m kelpaa 5000m
saavutettu A-luokka.

Esitys 11: Otetaan takaisin kirjaus SM-maratonin minimivaatimuksena Bluokka.
Kirjaus selkeyttää päätöksentekoa.

Esitys 12: Poistetaan villit kortit.
Mahdollistaa ranking-systeemin tulevaisuudessa. Samalla tuomarineuvoston
roolia tulee vielä edelleen selkeyttää osanottokysymyksissä.

MUUTOKSET 13-14
Kohta 4.2 - Ilmoittautuminen
Esitys 13: Maastojuoksun ja hallikilpailuissa viimeinen
ilmoittautumispäivä muutetaan kilpailuja edeltäväksi sunnuntaiksi.
Yksi lisäpäivä auttaa kisajärjestäjiä.

Esitys 14: Kalevan kisoihin ei hyväksytä ilmoittumisia am-kisoissa,
mikäli ne ovat järjestetty Kalevan kisoja edeltävänä viikonloppuna.
Estää mahdollisesti myöhemmin tulevaa ranking-ilmoittautumisia.
Samalla hankaloittaa kisajärjestäjiä, koska Kalevan kisat alkavat jo
muutaman päivän päästä esim. viivästytään käsiohjelman
painamista.

MUUTOKSET 15-16
Kohta 4.2 - Ilmoittautuminen
Esitys 15: Ilmoittautumiset tulee tehdä pääsääntöisesti vain
kilpailukalenteri.fi kautta. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää
muita menetelmiä.
Selkeyttää ilmoittautumisia ja helpottaa kisajärjestäjien työtä.
Esitys 16: Viestijoukkueiden varamiesten määrään: Voidaan
ilmoittaa kaksi kertaan niin paljon kuin henkilöitä on ilmoitettu
yhteen lajiin. Esim. 4 x 100m / 8 henkilö. 3 x 800m / 6 henkilöä.
Varamiehiä on ilmoitettu lukematon määrä, joka vaikeuttaa
kisajärjestäjien työtä.

MUUTOKSET 17-18
Kohta 4.4 - Alkuerät ja karsintakilpailut
Esitys 17: Kalevan kisojen loppukilpailuun 10 urheilijaa. Kolmen
kierroksen jälkeen jatkoon pääsee 8 urheilijaa.
On haluttu karsintaa kolmen ensimmäisen finaalikierroksen
jälkeen. 12 urheilijan ottaminen finaaliin aiheuttaa taas kenttälajien
painotuksen kasvamista ja kisapäivät pitenee entisestään.
Esitys 18: Hallikisoissa juostaan alkuerien jälkeen vain A-finaali
matkoilla 200/300. Sijoitukset A-finaalin ulkopuolelta ratkaistaan
alkuerin perusteella. 400m juostaan suoraan loppukilpailuna
(Esitys 26)
Tämä on ollut jo nykykäytäntö 200m ja 300m kilpailuissa.

MUUTOKSET 19-21
Kohta 5.1 - Kalevan kisat
Esitys 19: Kalevan Kisat järjestetään järjestäjän valinnan mukaan 3-4 peräkkäisenä
päivänä. Neljää päivää käytettäessä kyseessä on ns. kolme päivää + prologi, jolloin
ensimmäisenä kilpailupäivänä ohjelmassa on juoksujen alkueriä, kenttälajien karsintoja ja
esim. kilpakävelyjen finaalit (tai 2-4 finaalia)
Tämä on ollut yhteinen näkemys Kalevan kisat –strategiaa tehtäessä.
Kohta 5.2 - SM-maastot
Esitys 20: Lisätään P/T15-sarja ja lajit: 4 km ja joukkuekilpailu.
Yhtenäisyys muiden SM-kisojen kanssa. 15v juoksija voi myös osallistua vaihtoehtoisesti
17v sarjaan
Kohta 5.3 - SM-viestit
Esitys 21: Muutetaan miesten kävelyviestin matkaksi 3 x 3000m.
Noudatettu käytäntö jo vuodesta 2010.

MUUTOKSET 22
Kohta 5.7 - SM M/N22,19
Esitys 22: Laji- ja välinetiedot SM22,19-sarjalle kv.
sääntöjen mukaiseksi. Päivittäinen lajiohjelma SM22,19kisoille. Kisan pituus 3 pv.
Uusi SM-kisa; lajit ja välineet kv.-sääntöjen mukaan:
M/N19: 2000m ej → 3000m ej.
SM22,19-kisoille on tehty aikataulurunko kisajärjestäjien
avuksi

MUUTOKSET 23
Kohta 5.9 - SM M/N17,16
Esitys: 23: Laji- ja välinetiedot SM17,16-sarjalle kv. sääntöjen mukaiseksi ja
päivitetään päivittäistä lajiohjelmaa.

Lajit ja välineet kv.-sääntöjen mukaan.
300m poistuu ja tilalle 200m ja 400m
Uusi laji 1500m
300m aj poistuu ja tilalle 400m aj
1500m ej poistuu ja tilalle 2000m ej
M 110m aj aitaväli muuttuu 8,90m → 9,14m
N moukariheitto 3 kg
N keihäänheitto 500g
Hallikilpailut nykyisellä lajiohjelmalla, aitamuutokset myös hallissa

MUUTOKSET 24-26
Kohta 5.10 - SM P/T15,14
Esitys 24: Laji- ja välinetiedot SM15,14-sarjalle ja päivitetään päivittäistä lajiohjelmaa.

Lajimuutokset:
200m aj → 300m aj
Uusi laji 1500m ej
Kohta 5.11 – Moniottelujen mestaruuskilpailu
Esitys 25: M17-sarjan 10-ottelun uudet lajit ovat 400m ja 1500m; 300m ja 1000m poistuvat.
110m aj aitaväli muuttuu 8,90m → 9,14m
Kv. Sääntöjen mukaisesti.
Kohta 5.12 – Hallimestaruuskilpailut
Esitys 26: 400m juoksuissa ei käytetä alkueriä hallimestaruuskisoissa, vaan lajit juostaan
suoraan finaaleina.
Mahdollistaa juosta useamman lajin SM-kisoissa. Sama käytäntö on jo matkoilla 800m ja 300m
aj.

MUUTOKSET 27
Kohta 5.13 – Moniottelujen hallimestaruuskilpailut
Esitys 27: Lisätään SM-hallimoniotteluihin sarja P/T15 ja lajiksi 5-ottelu.
P15 5-ottelu (1-päiväisenä)
60 m aidat (84,0 cm/8,5 m)
pituushyppy
kuulantyöntö (4,0 kg)
seiväshyppy
1000 m
T15 5-ottelu (1-päiväisenä)
60 m aidat (76,2 cm/8,0 m)
korkeushyppy
kuulantyöntö (3,0 kg)
pituushyppy
800 m.

MUUTOKSET 28

Esitys 28: SM-hallit M/N22-17 sarjan M/N17 osalta suljetaan
vain sinä vuonna 16- tai 17-vuotta täyttäville .
P/T15-sarjalle vain ottelut halleissa SM-tasolla. Perusteena
monipuolisuus ja ”liian” suuret osanottajamäärät SM22-17hallikioissa.

