
		
EP-Lentopallo kilpailuryhmän kauden alkupalaveri, nuorten sarjat
Seinäjoki 21.9. klo 18:20-20:30

KÄSITELLYT ASIAT

Tilaisuuden avaus	
	
Kilpailuryhmän jäsen, nuorten sarjavastaava Risto Valkama avasi tilaisuuden ja toivotti joukkueiden yhdyshenkilöt tervetulleeksi. Kerrottiin lyhyesti uudesta Länsi-Suomen organisaatiosta. 



1. Ilmoittautuminen nuorten sarjoihin 18.9.2019

Määräajassa nettiin ilmoittautuneet joukkuemäärä 109 koko Lännen alue, E-P:n osuus 90 joukkuetta. Lukumäärä samaa tasoa kuin viime vuonna (109). Kokonaisjoukkuemäärä junioreissa n 140, E-A.


2. Kausi 19-20 aikataulu

Käytiin läpi Liiton antama aikataulu.  Lännen/ EP:n aluetta koskevat muutokset / yksityiskohdat:

E-junnujen ensimmäinen turnaus 5.10 viikonlopulla.
D- junnujen ensimmäinen turnaus 28.9. viikonlopulla.
Muutokset Länsi-Suomen / EP:n sivujen aikatauluun
20.-22.9. Laihia C-alueSM
21.-22.9. Tassulentis F- C nuoret Kauhajoella
13.10. F-nuorten ilmoittautuminen päättyy
syysloma viikko 42

AM-lopputurnaukset:
B-nuoret vko 7.
C-nuoret vko 7.
Molemmat turnaukset pelataan samana viikonloppuna, la/su
B-pojat, 8 joukkuetta
C-pojat, 7 joukkuetta
B-tytöt, 13 joukkuetta
C-tytöt, 17
Kaikissa finaaleissa korkeimmalla sijalla järj. oikeus.
Ei yli-ikäisiä pelaajia AM-finaaleihin (yli-ikäisiä käyttänyt joukkue voi osallistua AM-lopputurnaukseen, mutta ilman yli-ikäistä pelaajaa).




2. Sarjamääräykset A - C

Käytiin läpi Lentopalloliiton sarjamääräyksiä ja sääntömuutoksia
Tuloksien syöttö: kaikissa sarjoissa Tulospalvelusivujen appsin kautta
Pöytäkirjat sähköiset, ei pöytäkirjojen kuvausta.
Turnauskutsut sähköpostin kautta toistaiseksi. Junnulentiksen Appsia päivitetään.
Pelaajaluettelot täytettävä Torneopal tulospalvelussa.
Tekninen palaveri Appsi ei enää käytössä, käytetään paperista versiota.
Sarjamääräykset on uusittu samaan muotoon kuin Liiton sarjamääräykset.
Mukaan tulo kevään sarjoihin on mahdollista kaikissa ikäluokissa. SM-sarjaan ilmoittautuminen tehdään aina Lentopalloliiton sivuilla

3. Sarjamääräykset D – E
-   D-tytöt AM 6vs6, 11j tasokierros ja poolisarja
-   D-pojat AM, Syksyllä yhteinen poolisarja D-tiikerin kanssa. 8J => kevään AM ilmoittautuu Poweriin Super-sarjaan!!
-   D-pojat Tiikeri, Syksyllä yhteinen poolisarja D-AMn kanssa 12j.
     Syksyllä taso+3kierr poolisarjaa. Keväällä 3 kierr poolisarjaa sekä finaalit.
-   D-pojat 8 joukkuetta AM-sarjaan, loput Tiikerisarjaan + 6.12 ilm.
-   D-tytöt Tiikeri, 14 joukkuetta. +6.12 ilm. Syksyllä taso+3 kierr poolisarjaa.
    Keväällä 3 kierr poolisarjaa sekä finaalit.
-   D-pojat 6vs6, 0 joukkuetta tällä hetkellä. Pelataan vapaalla vuorolla. Kysely joukkueille.
-   E-tytöt AM, 8 joukkuetta pelaa yhteisen poolisarjan E-tiikerin kanssa
-   E-tytöt Tiikeri, 25 joukkuetta pelaa yhteisen poolisarjan E- AMn kanssa
-   Syksyllä taso+2 kierr poolisarjaa. Keväällä 3 kierr poolisarjaa sekä finaalit.
-   E-tytöt 8 joukkuetta AM-sarjaan, loput Tiikerisarjaan + 15.12 ilm.
-   E-pojat AM, 13 joukkuetta pelaa yhteisen alkusarjan Tiikerisarjan kanssa syksyllä. Keväällä Tiikerisarjasta nousseiden kanssa poolisarja ja finaalit.
-   E-pojat Tiikeri, 13 joukkuetta taso+2 kierr poolisarjaa. Kevääksi nousee X
    joukkuetta pelaamaan AM-sarjaan ja loput 3 kierr poolisarjaa sekä finaalit.


- Vapaa aloitus käyttöön D-ikäisissä koko kauden.  AM- sarjassa mahdollinen myös ylävastaanotto. (tarkistetaan=> kts.kohta  'Kauden 2019-20 Länsi-Suomen alueen erillismääräykset')


	- E-sarjoissa syksylle pakollinen ala-aloitus ja vastaanotto, keväälle pakollinen 	alavastaanotto mutta vapaa aloitus.
–  F-juniorit Aluepäällikkö Katarina Järvisen hallinnoima, syksyllä 2 tapahtumapäivää keväällä 3 ja koko alueen yhteinen lopputurnaus.



4. Pelipassit, edustusoikeus ja yli-ikäiset pelaajat (kts SLeLn sivut).
             -Yli-ikäiset pelaajat:
*B- ja C-ikäisissä mahdollisuus kahteen yli-ikäiseen pelaajaan.
		- pelaajat voivat olla kentällä yhtä aikaa.
*D- ja E-ikäisissä mahdollisuus yhteen yli-ikäiseen pelaajaan / pöytäkirja. Yli-ikäinen saa pelata myös AM- finaaleissa jos on pelannut joukkueessa jo syksyn aikana JA omassa seurassa ei ole hänen oman ikäluokan joukkuetta.
Lupa AM-turnauksiin haettava aina Lännen aluejaostolta.


*Joukkueiden turnauskohtaiset kokoonpanot
      Joukkueissa pelaajat voivat siirtyä (2 pelaajaa / turnaus) A-C junioreissa syksyn aikana, mini-ikäisissä koko kauden, joukkueesta toiseen eri turnauskierroksilla. Samalla sarjakierroksella ei saa pelata kahdessa eri joukkueessa.
Keväällä A-, B- ja C- sarjan pelaaja saa pelata yhden turnauksen ylemmässä sarjassa menettämättä pelaamisoikeutta omassa sarjassa.

	

5. Turnaukset, ohjeet, yhteenvetokaavake

Käytiin läpi turnausohjeita ja turnausvastaavan velvollisuuksia ja oikeuksia. Turnausvastaava mielellään EI kotijoukkueen valmentaja. Jury kootaan koko ajan 
paikalla olevista henkilöistä.
Tekninen palaveri aina pidettävä. Myöhemmin tulleiden kanssa turnausvastaava käy läpi palaverissa käsitellyt asiat. Teknisen palaverin Appsia ei tule kaudelle 2019-20 käyttöön, käytetään paperista versiota.
Pelipassit tarkistettava jokaisessa turnauksessa. (Pelaajaluettelointi tehdään Tulospalvelusivuilla)
Turnausvastaavalla oikeus poistaa salista häiritsevä tekijät. Huomio sarjamääräysten kohtaan ”Epäurheilijamainen käytös” Myös oikeus puuttua sääntörikkomuksiin ja valmentajien/ohjaajien sääntöjenvastaiseen toimintaan.

Matkatasauksia ei oteta yleisesti käyttöön Länsi-Suomen alueen alaisissa turnauksissa. Poikkeuksena AM- sarjat: käytössä matkatasaus. Linkki Junnulentis.fi/ Säännöt /matkatasaus

D-E ikäisten turnaukset pelataan merkatun viikonlopun la tai su. Viikonlopun vaihdoista hyväksyntä kaikilta joukkueilta ja ilmoitus sarjanhoitajalle.


6. Tuomaritoiminta
 	
	Käytiin läpi nuorisotuomarin toimintaa avustavia toimia
	- vanhemman henkilön läsnäolo taustalla
	- erotuomarikoulutus kaikille pelaajille suositellaan
	- Kysykää tuomarikoulutusta alueen kouluttajilta: Hautala Ari, Savinainen Juha, 	Ylisiurua Markku, Ylinen Arttu ja Hassinen Ville.



	Muut asiat


*Kauden 2019-20 Länsi-Suomen alueen nuorten sarjojen erillismääräykset: 			(Kilpailuryhmän päätöksellä)

 -E-junioreissa pakollinen ala-aloitus (hartialinjan alapuolelta) syksyllä ja pakollinen hihavastaanotto. Kahden käden hihalyönti tai 1- tai 2-käden tiikeri tai kierähdys. Keväällä vapaa aloitus, pakollinen alavastaanotto.
- D-junioreissa koko kauden vapaa aloitus kaikilla sarjatasoilla. Pakollinen hihavastaanotto tiikerisarjoissa koko kauden. Kahden käden hihalyönti tai 1- tai 2- käden tiikeri tai kierähdys.
- D-ikäisten AM- sarjoissa keväällä myös vapaa vastaanotto.

  

Palaverin päätös

 	Risto Valkama päätti palaverin klo 20.10

