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Hallinto
Vuoden 2010 toimintaa johtaa syksyn 2009 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia vastuualueita. Kilpailu- ja valmennustoiminta ovat hyvin toiminnallisia ja keskeisiä osia liiton toiminnassa. Niiden toteuttamisen taso nähdään pääasiallisesti hallituksen ulkopuolisten toimijoiden toteuttamana, kun taas talouteen, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kansainvälisiin
ja kansallisiin (järjestö-)suhteisiin liittyvät asiat ovat mitä suurimmassa määrin juuri hallinnollisia.
Hallitus nimeää tarpeen mukaan vastuuhenkilöt eri vastuualueille (esim. valmennustoiminta,
kansainvälinen yhteistyö). Harrastetoiminnan organisoimisen päävastuu on liiton jäsenseuroilla
sekä alueyhdistyksillä/-toimikunnilla.

Talous
Hallitus nimeää joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta taloudenhoitajan. Vuonna 2010
taloudenpidon osalta noudatetaan tarkkaa kuluseurantaa ja varaudutaan vuonna 2011 tuleviin
kilpailutapahtumiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Jäsen- ja lisenssimaksut 2010
Seurojen jäsenmaksu liitolle on 170 € ja lisenssimaksut aikuisilta 30 € ja junioreilta 5 €. 1.2.2010
jälkeen aikuisten lisenssimaksu on 40 €.

Tiedotustoiminta
Hallitus nimeää keskuudestaan tiedotustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavan henkilön
sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta weppi-mestarin, joka vastaa liiton www-sivujen ylläpidosta
ja kehittämisestä. Suomen Petanque-Liitto ry:n jatkuvasti päivitetyt kotisivut
http://www.petanque.fi/ ovat liiton keskeisin tiedottamiskanava niin jäsenistöön kuin muihinkin
sidosryhmiin päin. Tärkeimmät liittohallituksen päätökset ym. tärkeät asiat tiedotetaan erikseen
liiton kotisivulla julkaistavissa tiedotteissa. Pyynnöstä tiedotteet postitetaan seuroille paperiversiona.
Sisäisen viestinnän tehtävänä on edistää liiton sisällä avointa, rehellistä ja vuorovaikutteista
tiedonkulkua ”SP-L:läinen tietää ensin” -periaatteen mukaisesti. Sisäisen viestinnän tavoitteena
on myös osaltaan tukea SP-L:n yhtenäisiä toimintatapoja. Tarkoituksena on, että kotisivujen
etusivuille ”Uutiset” palstan alle vietäisiin kooste hallituksen kokouksissa esilletuomista asioista.
Liitto julkaisee toimintavuonna yhden lisenssipelaajille maksuttoman laajan ja kattavan Petanquelehden. Vuodesta 2010 alkaen lehden on tarkoitus ilmestyä vuoden alusta, jolloin lehti samalla toimisi edellisvuoden toimintakertomuksena.
Pyritään jatkamaan ja edelleen kehittämään Internetin mukanaan tuoman uuden teknologian
hyödyntämistä, joka mahdollistaa valtamediaa kiinnostamattomien pienlajien tuoda esille itseään esimerkiksi nettitelevisioinnin avulla.
SP-L:llä on painettu lajiesite, joka vuoden 2010 aikana tulee uudistaa. Esitteessä kerrotaan lajista sekä perustiedot liitosta.
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Liiton historiikin kirjoittaminen pyörähdetään käyntiin keväällä 2010 ja sen on tarkoitus olla valmis SP-L:n 30-vuotisjuhlavuonna 2012.
Tiedotustoimintaan kuuluvat myös erilaisiin seminaareihin ja messuihin osallistuminen ja näin
jakaa tietoa puolin ja toisin sekä parantaa yhteistyömahdollisuuksia.
Ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on tehdä liittoa ja lajia tunnetuksi. Liitto toimii yhteistyössä
valtakunnallisten medioiden kanssa. Niille tiedotetaan kaikki SM-tason kilpailutapahtumat ja niiden tulokset. Aluetoimikuntien sekä jäsenseurojen tehtävänä on aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan paikallisissa lehdissä ja radiossa.

Kilpailutoiminta
Liiton kilpailutoiminnan suunnittelusta, organisoimisesta ja kehittämisestä vastaa liiton kilpailuorganisaatio, joka toimii hallituksen alaisuudessa. Kilpailutoiminnan tehtäviä vuonna 2010 ovat
kilpailusääntöjen päivittäminen syyskokouksen päätöksien mukaisiksi kilpailukalenterin koostaminen, Suomen cupin sekä eri sarjojen organisointi, rankingjärjestelmän ylläpitäminen, tuomaritoiminta, kilpailujärjestäjien tukeminen sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen.
Kilpailukalenteri, osanottomaksut, palkintostipendit ja järjestämiskorvaukset
Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut, kotimaiset arvokilpailut ja seurojen kilpailukalenteriin merkittäväksi anomat muut arvopistekilpailut.
Kilpailukausi on 1.2. - 31.10.2010. Seurojen tulee 31.12.2009 mennessä kirjallisesti anoa liitolta
järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa kilpailukalenterin
31.1.2010 mennessä.

SM-kilpailuviikko
SM-kilpailuviikko järjestetään Järvenpäässä 12.-17.7.2010. Kisaviikon järjestäjänä toimii Petanque Sport Club Järvenpää ry. Sarjoina ovat yleinen, naiset, juniorit, nuoremmat juniorit, veteraanit yli 55 vuotta ja veteraanit yli 65 vuotta. Kilpailulajeina ovat singeli, duppeli, trippeli ja ammunta.
Osallistumismaksu ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on aikuisilta 20 euroa/pelaaja/laji. Juniorisarjoissa osallistumismaksu on 10 euroa/pelaaja/laji sekä ennakko- että jälkiilmoittautumisten yhteydessä.

Suomen cup
Suomen cup pelataan Euroopan cupin säännöillä alkuvuodesta. Alkukarsinta pelataan helmikuussa 6.2. ja finaali tarvittaessa maaliskuussa 20.3. Kilpailun voittaja, jolla on ensisijainen oikeus edustaa Suomea Euroopan cupissa, on selvillä maaliskuun loppuun mennessä. Suomen
edustajaa voidaan tukea liiton taholta kustannuksissa budjetin rajoissa. Osallistumismaksu 100
euroa / seura
Järjestämiskorvaukset maksetaan seuroille ja halliyhdistyksille todellisten kulujen mukaan.
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Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten SM-sarja
Yleinen SM-sarja ja 1. divisioona sekä naisten SM-sarja
Runkosarja pelataan 15.5. ja 19.6. sekä finaalit/karsinnat 7.8.
Osallistumismaksut
• Yleinen SM-sarja 200 euroa/joukkue
• Yleinen 1. divisioona 150 euroa/joukkue
• Naisten SM-sarja 160 euroa/joukkue
Palkintostipendit
• Yleinen SM-sarja
1. 900 euroa
2. 500 euroa
3. 300 euroa
• Yleinen 1. divisioona
1. 300 euroa
• Naisten SM-sarja
1. 500 euroa
2. 200 euroa
3. 160 euroa
Sarjojen järjestämiskorvaus on 400 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä).

Veteraanien SM-sarja ja 1. divisioona
Runkosarja pelataan: 15.5. ja 19.6. Finaali ja nousukarsinta pelataan 7.8.
Järjestämiskorvaus on 400 euroa/järjestetty sarjakierros (pelipäivä).
Osallistumismaksut
• Veteraanien SM-sarja 160 euroa/joukkue
• Veteraanien 1. divisioona 100 euroa/joukkue
Palkintostipendit
• Veteraanien SM-sarja
1. 500 euroa
2. 200 euroa
3. 160 euroa
• Veteraanien 1. divisioona
1. 200 euro

2. divisioona
Pelataan alueellinen runkosarja ja karsinnat. Alueet päättävät itse runkosarjan pelipäivät sekä
vastaavat niiden järjestelyistä.
Alueellisissa runkosarjapeleissä tuomarina voi toimia aluetuomari. Nousukarsinta pelataan 7.8.

Sekajoukkueiden SM-duppeli
Pelataan 28.8. Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Järjestämiskorvaus on 33% (max 500
euroa) osallistumismaksujen yhteissummasta.
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Seura-SM
Seura SM, joka pelataan 4.9.on osallistumismaksu 140 euroa/joukkue ja järjestämiskorvaus on
33% (max 500 euroa) osallistumismaksujen yhteissummasta. Mikäli samasta seurasta osallistuu enemmän kuin yksi joukkue heidän osallistumismaksunsa on 100 euroa/joukkue.

MM/EM-karsinta
Osanottomaksu on 160 euroa joukkueelta, johon kuuluu neljä pelaajaa. Osanotto on rajoitettu
MM/EM-kisoissa edustuskelpoisiin pelaajiin. Osakilpailut ovat rajattuja vain MM/EM-karsintaan
osallistuville joukkueille, mutta ne on mahdollista järjestää jonkun muun kilpailun yhteydessä.
Alustavat pelipäivät 22.5. ja 12.6.
Järjestämiskorvaus on 200 euroa.

Muu kotimainen kilpailutoiminta
Paikalliskilpailuille varataan viikonloppu 24.-25.7.

Suomi-Viro maaottelu
Pelataan touko- tai kesäkuussa 2010.

Veteraanien avoin PM-kilpailu
Pelipaikka ja ajankohta ei ole tiedossa.

Yleisen sarjan MM-kilpailut
Pelipaikkana on Taiwan, ajankohta ei ole tiedossa.

Naisten EM-kilpailut
Pelataan Ljubljanassa Sloveniassa 19. - 22.8.2010.

Veteraanien EM-kilpailut
Pelipaikka ja ajankohta ei ole tiedossa.

Ranking stipendit.
Hallitus kehittää ranking-järjestelmää ja päättää mahdollisista palkintostipendeistä järjestelmän osalta.

Neljän maan turnaus
Ajankohta on avoin, paikka Viro. Mikäli toteutuu ja aikataulutus sopii joukkueiksi valitaan yleisen
sarjan SM-trippelin voittajajoukkue, naisten SM-trippelin voittajajoukkue ja valmentajan valitsema juniorijoukkue. Muussa tapauksessa valmentajan/kilpailuvaliokunnan valitsemat joukkueet.
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Juniorien MM-kilpailut
Pelataan Ranskassa 2.-4.7.

Tuomaritoiminta
Vuoden 2010 alussa on 1 päätuomari, 27 muuta kansallista tuomaria ja 3 aluetuomaria.
Liiton päätuomari vastaa tuomaritoiminnan organisoinnista yhdessä muun kilpailuorganisaation
kanssa. Päätuomari ottaa vastaan aluetuomarikokeita kilpailujen yhteydessä, mikäli aluetuomarina toimimisesta kiinnostuneita löytyy. Tuomaritapaaminen pidetään maaliskuussa (ns. työjakopalaveri) ja muutoin tarpeen mukaan.

Valmennustoiminta
Liiton valmennustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa valmennusorganisaatio, joka toimii
hallituksen alaisuudessa. Valmennusorganisaatioon kuuluvat yleisen, naisten, veteraanien sekä
junioreiden valmentajat. Päällimmäisenä tavoitteena vuodelle 2010 on erilaisen valmentajakoulutuksen tarjoaminen liiton toimesta. Liiton vastuulla on huippujen valmentaminen ja alueiden
sekä seurojen vastuulla on aloittelijoiden valmentaminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kilpapelaajien taitotason nostaminen leveällä rintamalla. Kaikissa sarjoissa valmennustoiminnan tavoitteina on kansallisen tason nostaminen lähemmäs kansainvälistä tasoa. Tämä tarkoittaa käytännössä kansainvälisen yhteistyön lisäämistä muiden maiden lajiliittojen kanssa myös valmennustoiminnassa. Naisten sarjassa tärkeimmät valmennukselliset tavoitteet ovat lajin teknisen ja
taktisen taitotason nostaminen kansainväliselle tasolle sekä kansallisen kärjen taitotason leventäminen.
Tavoitteena on myös rakentaa entistä toimivampi yhteys alueisiin ja seuroihin, jotta lajin parissa
olevat junioripelaajat saavutettaisiin entistä paremmin. Maajoukkueen kilpailutoiminnan ohjelmassa ovat vuonna 2010 yleisen sarjan MM-kilpailut, naisten EM-kilpailut, junioreiden EMkilpailut, veteraanien EM-kilpailut, veteraanien avoimen PM-kilpailut sekä Viro-maaottelu. Muiden kansainvälisten tapahtumien osalta tilannetta harkitaan vuoden kuluessa.
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Kilpailukalenterin runko
TAMMIKUU
HELMIKUU
6.2. Suomen cup, alkukarsinta
MAALISKUU
20.3. Suomen cup, loppuottelut tarvittaessa
HUHTIKUU
TOUKOKUU
15.5. Sarjakierros
22.5. MM/EM-karsinta
28.-30.5. Mayo Open
KESÄKUU
12.6. MM/EM-karsinta
19.6. Sarjakierros
HEINÄKUU
2.-4.7. Junioreiden MM-kilpailut Ranskassa
4.-8.7. La Marseillaise
12.-17.7. SM-kisaviikko, Järvenpää, PSC
24.-25.7. Paikalliskisojen viikonloppu
26.7.-1.8. Euroopan cup 1.krs
ELOKUU
7.8. Kaikkien sarjojen finaalit ja karsinnat
19.-22.8. Naiset EM-kilpailu, Ljubljana, Slovenia
28.8. SM-sekaduppeli
SYYSKUU
4.9. Seura-SM
LOKAKUU
4.-10.10. Euroopan cup 2. krs
MARRASKUU
29.11.-5.12. Euroopan cup finaali
JOULUKUU
AJANKOHTA AVOINNA:

-

Suomi-Viro –maaottelu touko- tai kesäkuussa
Veteraanien avoin PM-kilpailu
Yleisen sarjan MM-kilpailut Taiwanissa
Veteraanien EM-kilpailut
Neljän maan turnaus Virossa
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