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Esityslista (Liite1 Kilpailu- ja sarjavaliokunnan esitykset hallitukselle)
SM-kilpailut
Järvenpää - Veteraanien SM-kilpailuiden siirto syksyyn
- Kisat ajoitettu alkavan 22.2-18.4.21
Pori - Seniorien SM-kilpailuiden siirto syksyyn
- Kisat ajoitettu alkavan 8.2-7.3.21
Tikkurila - Miesten yleiset A- ja B SM-kisat siirto
- Kisat ajoitettu alkavan 29.3-16.5.21
- Televisioidut finaalit sovittu YLEn kanssa 30.5.21
Tali - Naisten yleiset A- ja B SM-kisat siirto
- Kisat ajoitettu vain yhdelle viikolle 28.5-30.5.21 ison hallin ansiosta
- Televisioidut finaalit sovittu YLEn kanssa 30.5.21
Lahti – Juniorien ja Nuorten SM-kisat siirto
- Kisat ajoitettu alkavan 18.4-24.4.21
- Nuorten harrastustoiminta on erityis-statuksessa myös koronarajoituksia mietittäessä
SKL:n hallitus päätti siirtää veteraanien ja senioreiden SM-kilpailut syksylle 2021. Tarkat aikataulut
ilmoitetaan myöhemmin. Alun perin senioreiden SM-alkukilpailun oli tarkoitus alkaa 9. helmikuuta
ja veteraanien 22. helmikuuta. Ilmoittautumiset molempiin SM-kilpailuihin aloitetaan uudelleen
kevään aikana, eli vanhat ilmoittautumiset eivät ole enää voimassa.
Muiden SM-kilpailuiden (miesten, naisten sekä junioreiden ja nuorten) osalta tilannetta
tarkastellaan ja tarvittavista muutoksista päätetään SKL:n hallituksessa maaliskuun alussa.
Ilmoittautumiset miesten SM-kilpailuihin keskeytetään toistaiseksi.

Valtakunnansarjat
Valtakunnansarjat kaikilla tasoilla päätettiin laittaa tauolle helmi- ja maaliskuun ajaksi.
Valtakunnansarjat pelataan kuitenkin loppuun saakka, vaikka siirtoja jouduttaisiin tekemään
pidemmällekin, eli valtakunnansarjoja ei keskeytetä tämän kauden osalta. Kautta ollaan valmiita
jatkamaan tarvittaessa pitkälle kevääseen tai jopa kesän yli. Valtakunnansarjojen uudet aikataulut
ilmoitetaan helmikuun aikana.
Muut pelit
Talin Seniori Openin yhteydessä ei pelata senioreiden MM-karsintaa, vaan MM-karsinta korvataan
myöhemmin Talissa pelattavalla erillisellä karsintakilpailulla. Karsintapäivä ilmoitetaan helmikuun
aikana.
Isoin tavoite on, että edellä mainituilla suunnitelmilla keilailun kilpailutoiminta pystytään viemään
mahdollisimman turvallisesti läpi haastavassa tilanteessa ilman, että kilpailuita joudutaan
perumaan. Tavoitteemme on, että keilaajat pystyvät harrastamaan lajia rajoitustenkin keskellä.
Edellä mainittuihin kilpailuihin tehtiin muutoksia, koska niiden osalta keilaajat joutuvat liikkumaan
ympäri Suomen, eikä niiden järjestäminen ole sen takia turvallista. Kilpailutoimintaa pystytään
kuitenkin jatkamaan paikallisesti rajoituksia noudattaen.
Kaikki edellä mainitut muutokset SKL:n hallitus teki yksimielisesti.
Seuraavat kokoukset ja kokouksen päättäminen
Tulevat kokoukset;
- hallitus 10.2. klo 13.30, Helsinki
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.
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