Uppopallosarjojen aloituskokous
Tampere uintikeskus, kerhohuone, 2008‐09‐13, klo 13.30

1.

Kokouksen avaus
Uppopallovaliokunnan sarjapäällikkö Sirpa Törrönen avasi kokouksen klo 13.30.
Läsnä:
Sirpa Törrönen (UPVK, Kupla)
Irina Viippola (Najadit, Naiset)
Annika Aalto‐Partanen (Vesikotkat)
Janni Hongell (Saaristomeren sukeltajat)
Aator Grip (RiuSuk)
Sami Tampio (Diving‐80, Nivalan Saukot)
Saija Jokinen (UPVK)
Antti Salonen (Ahveniston vesipedot)
Jari Kokkola (Joensuu, Tampereen seniorit)
Seppo Anttola (Taursu)

2.

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sirpa Törrönen ja sihteeriksi Irina Viippola.

3.

Kaudella 2008–2009 pelattavat sarjat (Sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet ovat listattu liitteessä 1.)
a. SM‐sarja
Pelataan. Ilmoittautuneita on joukkueita 5.
b. Divisioona
Yhteensä sekä I että II divariin ilmoittautuneita joukkueita on 5. Kaudella 2008‐2009
järjestetään vain yksi Divisioonan sarja.
c. Seniori
Sarja järjestetään. Ilmoittautuneita joukkueita on kolme.
d. A‐nuoret
Sarja järjestetään. Ilmoittautuneita joukkueita on neljä.
e. B‐nuoret
Sarja järjestetään. Ilmoittautuneita joukkueita on kolme.
f. Naisten SM‐sarja
Sarjaa ei järjestetä. Ilmoittautuneita joukkueita oli yksi.

4.

Sarjapäällikot
a. SM‐sarja ja divisioona
Sarjapäällikkönä kaudella 2008‐2009 toimii Sirpa Törrönen.
b. Seniorien SM‐sarja
Sarjapäällikkönä kaudella 2008‐2009 toimii Jari Kokkola.
c. Nuorten sarjat
Sarjapäällikkönä kaudella 2008‐2009 toimii Cem Ilksöz.

5.

Sarjarakenne
a. SM‐sarja ja divisioona
Sarjapäällikkö kysyi mielipiteitä SM‐sarjan ja divisioonan pelaamista alla esitetyn kaltaisena.
Sm‐sarja ja divisioona pelataan samana päivä samalla paikkakunnalla. Sarjoissa tulee olemaan
neljä runkosarjan pelikierrosta. Kaksi syksyllä 2008 ja kaksi keväällä 2009. Erillisiä semifinaaleja
ei pelata vaan sarjarakennetta muutetaan siten että finaalipäivänä pelataan semifinaalit, joissa
runkosarjan ensimmäinen kohtaa neljännen ja runkosarjan toinen kolmanneksi sijoittuneen.
Semifinaaliotteluita on vain yksi per joukkue. Semifinaaliotteluiden voittajat pääsevät samana

päivänä pelattavaan finaali‐otteluun ja häviäjät pelaavat pronssista. Finaaliotteluita pelataan
myös vain yksi per joukkue. Myös Divisioonassa pelataan semifinaali ja finaali‐ottelut samalla
periaatteella kuin SM‐sarjassa. Sijoitusotteluita ei pelata lainkaan.
Vesikotkien edustaja toi esille ehdotuksen jonka mukaan myös divisioonalle mitaliottelut
(toteutuu sarjakautena 2008‐2009) ja mitalit sekä parhaimman maalintekijän palkitseminen.
Jari Kokkola toi esille kannattaako ratkaisevat pelit tiivistää vain yhdelle päivälle, jolloin
joukkueet ovat alttiimpia loukkaantumisten ja sairastumisten vaikuttamiseen. Esille tuli myös
kantoja, että monissa muissakin lajeissa on vain yksi finaalipeli. Esille tuli myös että ehdotettu
sarjajärjestelmä korostaisi runkopelien merkitystä.
Tulevia kausia ajatellen keskustelussa tuli esille ajatus vain yhdestä sarjasta, joka olisi jaettu
lohkoihin (eli yhdistetty SM‐sarja ja divisioona).

b.
c.

6.

Kaudella 2008‐2009 pelataan yllä esitetyn sarjapäällikön ehdotuksen mukaisesti. Eli erillisenä
päivänä pelattavat semifinaalit poistuvat.
Seniorien SM‐sarja
Sarjakierroksia on kaksi omina ajankohtinaan.
Nuorten sarjat
Nuorten sarjojen koostumus varmistuu myöhemmin. Todennäköisesti pelataan vain kaksi
kierrosta.

Tuomarikäytännöt sarjakaudella 2008–2009
Kaudella 2008‐2009 SM‐sarjassa ja divisioonassa käytetään samoja tuomarikäytäntöjä kuin
viimekin kaudella eli joukkueiden omat tuomarit tuomitsevat peleissä. Finaalipeleissä
tuomitsevat kuitenkin liiton tuomarit. Esille tuli kommentti, että tuomitsevien tuomareiden
tasoon kiinnitettäisiin huomiota, erityisesti SM‐sarjassa. Esille tuli myös kilpailumääräyksien
kohta, jossa on vaatimus joukkueiden tuomarien tasosta. Koska viime kaudella ei juurikaan
tuomarikursseja järjestetty, tuomarivaatimusta on liennetty. Joukkueiden tulee kuitenkin
saattaa tuomariensa koulutustaso kilpailumääräysten mukaiseksi mahdollisimman pian.
Nuorten sarjassa tuomitsevat liiton kutsumat tuomarit.
Seniorien SM‐sarja hoitaa itse omat tuomarinsa.
Uusien sääntöjen tämänhetkinen tilanne on se, että englanninkielisen version hyväksyntää
odotellaan. Uudet säännöt on kuitenkin jo käännetty Suomeksi, mutta suomennos on vielä
korjauksen alla.
Toistaiseksi sarja aloitetaan samoilla säännöillä kuin viimekin kaudella. Sarjapäällikkö tarkistaa
että säännöt löytyvät resurssipankista. Mikäli säännöt vahvistetaan kesken sarjakauden,
otetaan ne käyttöön mahdollisimman pian, kuitenkin siten etteivät joukkueet joudu
sääntömuutosten takia epäedullisiin asemiin. Mahdollisesta uusien sääntöjen käyttöön otosta
tiedotetaan erikseen.

7.

Pelipäivämäärät SM‐sarja ja Divisioona
a. SM‐sarja ja divisioona
1.kierros 25.10 Paikka avoin (ei Kotka)
2.kierros 22.11 Hämeenlinna (varmistunut)
3.kierros 17.1 Pohjoinen (tarkka paikka avoin, Pietarsaarelaiset järjestävät)
4.kierros 14.2 Tampere
finaalit 14.3 Pirkkola
b. Seniorien SM‐sarja

c.

8.

Todennäköisesti ensimmäinen kierros on Joensuussa marraskuussa ja toinen kierros Tammi‐
Helmikuussa Tampereella.
Nuorten SM‐sarjat
Riihimäki ja Nivala ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa järjestää kierroksen. Ajankohdat ovat vielä
auki.

Muut asiat
Keskusteltiin kontaktien puutteesta muihin joukkueisiin. Ratkaisuna nähtiin osaltaan
keskustelufoorumi, jota myös kaivattiin. Saija Jokinen kertoi UPVK:n tavoitteista keskustelu
foorumin saamiseksi. Asiaa ollaan viemässä eteenpäin UPVK:n taholta, jolta tällä hetkellä
kuitenkin uupuu tietämys ja raha sivuston aikaansaamiseksi. Sukeltajaliiton kanssa yhteistyössä
toteutettujen sivujen mahdollisuutta pidetään yllä, sillä Sukeltajaliitto on suunnitellut omien
sivujensa uusimista.
Keskusteltiin tiedottamisesta. Se on koettu puutteelliseksi, sillä edes liiton sivuilla ei ole ollut
tietoa saatavilla. Epäselvää on ollut kenen vastuulla mistäkin tiedottaminen on ollut. Ensi
kaudella tätä pyritään selventämään. Ehdotettiin että ensi kaudella järjestävä seura toimittaa
pelien tulokset pelien päätyttyä sarjapäällikölle (kilpailumääräysten mukaisesti) ja sarjapäällikkö
toimittaa ne edelleen tiedottajalle tai päivittää itse Sukeltajaliiton sivuille.
Divari‐cup järjestetään Tampereella 8.11.2008. Kutsu löytyy resurssipankista. Ilmoittautumisia
ottaa vastaan Seppo Anttola (seppo.anttola@gmail.com).
Rixu‐cup järjestetään 3.1.2009 Riihimäellä. Kutsu löytyy resurssipankista.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Sirpa Törrönen

Irina Viippola

Puheenjohtaja

Sihteeri

