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PÖYTÄKIRJA
1. Koolle kutsuminen ja kokous
SM-liigaan kaudelle 2019 ilmoittautuneille kerhoille (yhteyshenkilöt ja joukkueenjohtajat)
lähetettiin kysely 22. tammikuuta, jossa ehdotettiin sarjakokouksen päivämääräksi 9.
helmikuuta ja pyydettiin ilmoituksia esteistä. Maanantaina 4. helmikuuta toimitettiin
varsinainen kokouskutsu ja ilmoittautumisaikaa annettiin kolme vuorokautta. Edellä
mainittuna aikana ei yksikään kerho ilmoittanut esteellisyydestään kokoukseen.
Kokoukseen ilmoittautuneiden/saapuneiden lisäksi Porin Nopea Racing (PMK) antoi
palautteen säännöistä, sarjaohjelmasta ja kalenterista puhelimitse ja Kojootit (HjMK)
sähköpostitse. Molemmat toimivat näin ilmoittautumisen määräaikaan mennessä.

2. Sarjan koko ja sarjaohjelma
Joulukuussa 2018 umpeutuneen ilmoittautumisajan päätyttyä sarjaan oli ilmoittautunut
yhdeksän joukkuetta: PMK, HjMK, HyMK, PirMM, SeMK 1, SeMK 2, KMMK, Auseklis LV ja
KauhjMK. Sittemmin SeMK on luopunut toisesta joukkueestaan panostaakseen yhteen
joukkueeseen.
Sarjaan ilmoittauduttaessa joukkueet olivat tietoisia seuraavista sarjan raameista: a) viiden
joukkueen välisiä otteluita, b) kolmen ajajan joukkueet, c) yksi järjestettävä kotiottelu, d)
viisi ajettavaa runkosarjan ottelua ja e) mikäli ilmoittautuneita joukkueita kuusi tai
enemmän, viiden parhaan joukkueen SM-finaali jossa ratkaistaan Suomenmestaruus. Lisäksi
joukkueille oli toimitettu hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä sääntökirjan
luonnos.
Koska ilmoittautuneita joukkueita tuli yhdeksän kappaletta, oli heti selvää, että
sarjaohjelman tasapuolinen rakentaminen edellä mainittujen raamien sisällä ei ole
mahdollista. Asiaa ei missään vaiheessa peitelty, vaan se on selvitetty sarjan sisäisen
tiedottamisen avulla osallistuville joukkueille perinpohjaisesti. Ennen kokousta sarjavalvojan
(PP) ehdottamasta sarjaohjelmasta käytiin erilaisia keskusteluja niin sähköpostilla kuin
puhelimitse eri joukkueiden kesken ja lajiryhmän sisällä. Sama ehdotus eteni kokoukseen
asti, jossa siihen osallistuneiden kerhojen kesken asiasta ei keskusteltu, vaan sen mukaan
rakennettiin SM-liigalle kilpailukalenteri tulevalle kaudelle.

3. Sääntökirja ja kilpailukalenteri 2019
Sääntökirja käytiin yhdessä lävitse kohta kohdalta ja joko hyväksyttiin tai keskustelun kautta
muutettiin siten, että yhteisymmärryksessä päästiin etenemään seuraavaan kohtaan.
Suurimpia muutoksia olivat kerhojen aloitteesta ”takamatkalta lähtemisen” poistaminen ja
panttirahan nostaminen (200 ->) 500 euroon.
Kilpailukalenterin osalta ainoaksi puutteeksi jäi Latvian kotiottelun päivämäärä. Kyseiseen
otteluun osallistuvat joukkueet ehdottivat päivämääriksi joko 4.5. tai 8.6..
SM-liigan finaaliottelun päivämääräksi jäi lauantai 21. syyskuuta ja varapäiväksi sunnuntai
22. syyskuuta. Liigafinaalin järjestää runkosarjan voittaja. Mikäli ottelun järjestäminen ei
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onnistu (peruuntuminen sääolosuhteiden takia) kyseisinä kahtena päivänä, saa runkosarjan
voittaja luopua järjestelyistä. Mahdollinen uusi järjestäjä etsitään runkosarjan mukaisen
paremmuusjärjestyksen mukaan. Ottelu on ajettava lokakuun loppuun mennessä.

4. Kalenterista ja säännöistä tiedottaminen
Loppupuheenvuorossa sarjavalvoja PP ilmoitti sääntökirjan etenevän hallituksen
hyväksyttäväksi seuraavana keskiviikkona (13.2.2019). Latvian joukkueelta odotetaan joko
hyväksyntää tarjotuista päivämääristä tai ehdotusta uudesta.

Puheenjohtaja PP päätti kokouksen kello 14.10
Tomi Reima
lajipäällikkö
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