Kahvakuulan asiantuntijaryhmä
Kokous 3/2018
16.5.2018 kello 19.30
Google Hangouts

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 19.38
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Henrik Tallbacka, Ville Kuukkanen, Adelina Leino, Ronja Jämsen, Sami Lillsunde
3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta
Hyväksyttiin esityslista ja valittiin sihteeriksi Adelina.
4. Valiokunnan jäsenten tehtävien kuvaukset
Käytiin läpi jokaisen vastuualueet sekä tehtävät ja tehtiin niihin tarvittavat muutokset ja lisäykset.
Käytiin keskustelua sähköpostin hoitamisesta ja päätettiin siirtää asia seuraavaan kokoukseen.
Tarkoituksena on saada sähköpostin käyttäminen joutuisammaksi.
5. SM- ja EM- kilpailuiden koonti
Ville on ollut yhteydessä SM-kilpailuiden järjestäjään ja tehnyt asiasta raportin asiantuntijaryhmän
käyttöön. Kokouksessa raportista nostettiin esiin erityisesti seuraavat seikat:
-

Seuroihin tullaan olemaan yhteydessä tuomareiden yhteystietojen ajantasaistamisen vuoksi,
jotta tuomareihin saadaan helposti yhteyttä. Tänä vuonna SM-kilpailuissa oli ainoastaan einostavia tuomareita, mikä koettiin erittäin positiiviseksi asiaksi. Ei-nostavien tuomareiden
käyttöä tulisi jatkossakin pyrkiä lisäämään kilpailuissa.

-

Painonnostoliiton uusi ilmoittautumisjärjestelmä on todettu huonoksi järjestelmäksi
ilmoittautumisten vastaanottamiseen. Asiasta on oltu yhteydessä painonnostoliittoon.

EM-kilpailuiden osalta todettiin seuraavaa:
-

SM-kilpailuiden myöhäinen ajankohta aiheutti normaalia lyhyemmän ajan reagoida EMkilpailuihin maajoukkueen muodostamisen ja ilmoittautumisen kanssa
Maajoukkueverkkareiden kanssa oli jonkun verran ongelmia, verkkariorganisointia pyritään
parantamaan tulevaisuudessa
Joukkueenjohtajalta on pyydetty kisaraportti, joka tullaan käsittelemään seuraavassa
kokouksessa
Tiedottaja tekee EM-kilpailuista tiedotteen, joka julkaistaan asiantuntijaryhmän nettisivuilla.

6. Vuoden 2019 kilpailut
Keskusteltiin siitä, järjestetäänkö SM-kilpailut ensi vuonna SM-viikon yhteydessä vai avataanko
haku seuroilla SM-kilpailuiden järjestämistä varten.
Asiasta tehdään lopullinen ratkaisu vielä myöhemmässä vaiheessa.
Pidettiin tärkeänä, että SM-kilpailuiden jälkeen olisi mahdollista antaa maajoukkuenäyttöä vielä
kansallisissa kilpailuissa ennen kansainvälisiä kilpailuja.

Tarkoituksena on suunnitella jo hyvissä ajoin etukäteen ensi vuoden kisakalenteria.
Ensi vuodelle pyritään saamaan enemmän kansallisia kilpailuja sekä tiedottamaan niiden
hakemisesta aktiivisemmin, jotta seurat osaavat hakea niitä hyvissä ajoin ja kilpailijat saavat
suunniteltua kisakautensa paremmin.
7. Koulutusasiat
SPNL:n vaatimuksena on, että kahvakuulaohjaajan tulisi käydä myös SPNL:n
painonnostovalmentamisen PNOK1- kurssi. Selvitetään SPNL:ltä mihin tämä vaatimus perustuu ja
onko se edelleen välttämätöntä vai tulisiko vaatimuksia päivittää. Sami hoitaa asiaa liiton suuntaan.
Pyritään järjestämään ohjaajakoulutus lokakuun tai marraskuun aikana.
Tuomarikoulutus pyritään järjestämään elokuussa, ennen Tampereella järjestettäviä kansallisia
kilpailuja.
8. WKSF-liiton MM-kilpailut Milanossa 6/2018
Kilpailuihin on Suomesta lähdössä kolme kilpailijaa, Adelina toimii joukkueen edustajana
kilpailuissa. Kilpailut täyttävät vaatimukset tekniikan, välineiden sekä antidopingtoiminnan osalta ja
kilpailuissa tehdyt tulokset ja ennätykset hyväksytään Suomessa. Kisat kuuluvat WADA:n
alaisuuteen.
9. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 13.6.2018 kello 19.30
Päätettiin kokous kello 21.29

