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Liittohallituksen aloitteet syysliittokokoukseen 25.11.2018

Aloite 1: Kilpailusäännöt: 5.2 SM-sarjat
Joukkueen vähimmäispelaajamäärän korottaminen kolmeen

Muutos kohtaan:
Luovutukset: Mahdollisten luovutusten sattuessa kyseisen joukkueen kaikki siihen asti
pelatut ottelut mitätöidään ja joukkue suljetaan sarjasta. Joukkueen katsotaan olevan paikalla
kun 2 pelaajaa on paikalla.

Muutetaan: Joukkueen katsotaan olevan paikalla kun 3 pelaajaa on paikalla.

Perustelu: Joukkue ei ole kilpailukykyinen 2 pelaajalla (yhteensä 4 kuulaa) täydellä
joukkueella (3 pelaajaa, 6 kuulaa) pelaavaa joukkuetta vastaan. Näin suuri tasoituksen
antaminen vääristää sarjatilannetta, koska vajaalla pelanneen joukkueen tappio on
enemmän kuin todennäköinen.

Aloite 2: Kilpailusäännöt: 5.2 SM-sarjat
Yleinen 2. divisioona avoimeksi valtakunnalliseksi sarjaksi

Muutos kohtaan:
2. divisioona: trippeli, rajoittamaton joukkuemäärä, pelataan alueellisena voimassa olevan
aluejaon mukaisesti.

Muutetaan:
Yleinen 2. divisioona pelataan avoimena valtakunnallisena sarjana. Samana ajankohtana ja
paikkakunnalla kuin SM-sarjat ja muutkin divisioonat. Tarkemmin pelitapa päätetään kun
tiedetään osallistuvien joukkueiden määrä.

Perustelu:
Tähän asti alueilta on pyydetty karsintaan haluavien joukkueiden määrät etukäteen (15.5.)
mennessä. Osa vastauksista on viipynyt, eikä ne ole kaikilla alueilla pitäneet paikkansa
todellisiin määriin nähden. Tämä on aiheuttanut vääristyneen tilanteen eri alueiden
karsintaan osallistuvien joukkueiden määrissä.

Muuttamalla sarja valtakunnalliseksi saamme selville jo keväällä, mitkä seurajoukkueet
haluavat nousta sarjatasoa ylemmäksi.

Alueilla on jatkossakin mahdollista toteuttaa alueellista sarjatoimintaa, vaikkei enää 2.
divisioonan muodossa.

Aloite 3: Kilpailusäännöt: 5.1 SM-kilpailut
Junioreiden ja nuorempien junioreiden SM-arvorajan poistaminen

Muutos kohtaan:
SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten ja juniorien SM-
kilpailuissa raja on alle neljä joukkuetta, nuorempien juniorien kilpailuissa kaksi joukkuetta.
Yleisen, naisten, veteraanien ja juniorisarjojen SM-kilpailut pelataan ns. SM-viikolla.

Muutetaan:
SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten SM-kilpailuissa raja
on alle neljä joukkuetta. Junioreissa ja nuoremmissa junioreissa ei ole SM-arvorajaa.
Yleisen, naisten, veteraanien ja juniorisarjojen SM-kilpailut pelataan ns. SM-viikolla.

Perustelu:
Junioreiden määrä on tällä hetkellä todella pieni.
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Aloite 4: Ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi
Liittohallituksen jäseneksi haluavat voivat ilmoittaa liittohallitukselle halukkuutensa
ehdokkaaksi seuraavaan liittohallitukseen syyskuun loppuun mennessä. Liittohallitus
julkaisee ehdokkaat lokakuun alussa. Ilmoitukset eivät ole sitovia, ja ehdokkaita voidaan
nimetä vielä syysliittokokouksessakin.

Hallitusvalinnat tehdään marraskuussa pidettävässä syysliittokokouksessa.

Perustelu:
Seurat voivat pohjustaa asiaa, ja ohjeistaa syysliittokokousedustajaansa.
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