Kahvakuulan asiantuntijaryhmä
Kokous 4/2018
18.6.2018 kello 19.30
Google Hangouts

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 19.40
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Ville Kuukkanen (pj), Adelina Leino, Sami Lillsunde ja Salla-Maria Ihalainen
3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta
Asiantuntijaryhmän sähköpostin seuraamista koskeva kohta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan
kokoukseen.
Tällä muutoksella hyväksyttiin esityslista ja valittiin sihteeriksi Adelina.
4. Sääntökeskustelu
Keskusteltiin seuraavista aiheista:
 Tämänhetkiset säännöt mahdollistavat useamman t-paidan tai singletin käytön
t-paidan alla. Asiantuntijaryhmän mielestä nykyiset säännöt määrittävät
riittävästi kisaajan vaatetusta sekä nostajan että tuomarin näkökulmasta.


Kinesioteippauksen osalta katsottiin, että kinesioteippausta saa käyttää kuten
tämänhetkisissä säännöissä on todettu (”SPNL:n linjauksen mukaan”), kunhan
se ei vaikuta tuomarointiin (erityisesti kyynärpäiden ojennus, polvien
suoristuminen)



Kyynärpäissä ei saa käyttää minkäänlaista teippausta, jotta tuomarointi on
mahdollista. Koko kyynärpään tulee olla teipitön kisasuorituksen aikana.
Pohditaan, tarvitseeko sääntöjä päivittää tältä osin.



Neopreenisten tms. kyynärtukien käytöstä katsottiin, että niiden suhteen tulisi
mahdollisesti olla samanlaiset säännöt kuin polvisiteiden käytössä. Pohditaan,
tulisiko sääntöjä päivittää tältä osin vai onko riittävää, että päätuomari
ratkaisee tuen käytön kilpailutilanteessa.



Todettiin kokoavasti, että tämänhetkisen säännöt ovat lähtökohtaisesti riittävät
ja otetaan asia vielä esille tuomarikoulutuksissa ja pohditaan sääntöjen
mahdollista tarkentamista tuomareiden kanssa.

5. EM-kisaraportti
Joukkueenjohtaja Marie Kaarakainen toimitti asiantuntijaryhmän käyttöön kisaraportin Unkarissa
käydyistä EM-kilpailuista. Raportti käytiin läpi ja esiin nostettiin erityisesti seuraavat seikat:
Todettiin, että tieto siitä, että amatöörisarjan tulokset eivät siirtyneet suoraan veteraanisarjaan, ei
tullut asiantuntijaryhmän tietoon kuin vasta jälkikäteen. Asiantuntijaryhmä pyrkii selvittämään

mistä mahdollinen tietokatkos on johtunut ja onko asiasta tiedotettu asianmukaisesti IUKL:n
puolelta.
Kilpailija Satu Kurki oli ilmoitettu väärään painoluokkaan. Painoluokka saatiin kuitenkin vaihdettua
oikeaan vielä kisapaikalla maksamalla ylimääräinen osallistumismaksu. Ilmoittautuminen on ollut
asiantuntijaryhmän vastuulla ja asiantuntijaryhmä katsoo, että virhe on tapahtunut
asiantuntijaryhmän toimesta. Asiantuntijaryhmä päätti, että Satu Kurjelle korvataan takautuvasti
ylimääräinen osallistumismaksu. Kurki voi hakea maksun palautusta Painonnostoliitolta ja
asiantuntijaryhmä tiedottaa häntä korvausmenettelystä.
6. Vuoden 2019 kilpailut
Ville laatii kisakalenteriehdotelman vuodella 2019. Ehdotelma käsitellään ja hyväksytään
asiantuntijaryhmän kokouksessa ennen julkistamista.
Pohdittiin kyselyn suorittamista seuroille ja kilpanostajille siitä, tulisiko SM-kilpailut siirtää vuodesta
2019 eteenpäin SM-viikolle vai pitäytyä tällä hetkellä voimassa olevassa menettelyssä, jossa seurat
hakevat SM-kilpailuiden järjestämisoikeutta. Kyselyn tarkoituksena olisi saada tukea
asiantuntijaryhmän päätöksenteolle. Adelina selvittää voisiko kyselyn toteuttaa Facebookin kautta
ja toteuttaa sen, mikäli sen järjestäminen mahdollista.
7. Koulutusasiat
- SPNL:n vaatimus PNOK1- kurssista
Sami on selvitellyt asiaa ja painonnostoliiton kanta on, että kahvakuulaohjaajan tulisi käydä
myös SPNL:n painonnostovalmentamisen PNOK1- kurssi. Painonnostoliitolta ei ole vielä
saatu tarkempaa selvitystä aiheesta. Asiaan palataan, kun lisätietoja on saatu.
8. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 15.8.2018 kello 18.00.
Päätettiin kokous kello 21.03.

