Suomen Urheiluliitto ry
Radiokatu 20, 00240 HELSINKI

ENNÄTYSILMOITUS / RATA- JA MAANTIELAJIT
Ilmoitus koskee:

Suomen ennätystä
Piirin ennätystä

______________________

Muuta ennätystä (mitä?)

Kilpailijan nimi *

Sarja

Seura

Laji

Tulos

Sijoitus lajissa / erässä

*) Viestijoukkueen kyseessä ollen annetaan kaikki nimet juoksujärjestyksessä:
1.

2.

3.

4.

Kilpailu:
Kilpailun nimi

Päivämäärä

Paikkakunta / kenttä / halli / maasto

Sähköinen ajanotto:
Laitteen merkki ja tyyppi

Laitteen näyttämä pyöristämätön aika

Käsiajanoton kilpailijalle näyttämä(t) aika/ajat:
Kello 1

Kello 2

Kello 3

Tuulen mittaus:
Mittarin merkki ja tyyppi

Tuulilukema

-

Rata- ja maantielajit -

2

Muita mahdollisia tietoja:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Vakuutamme, että kilpailun läpivienti, kilpailijan suoritus, tuloksen mittaus ja suorituspaikat
olivat IAAF:n ja SUL:n sääntöjen mukaiset.

Päiväys: _____________

Järjestävä seura: ______________________________

___________________________
Kilpailun johtaja

Liitteet:

____________________________
Lajin johtaja
tai kävelyn ylituomari

Lajin täydelliset tulokset
Maalikameran kuva
Ajanottolaitteiston nollalaukauksen kuva
Kilpailun aikataulu
Ylituomarin yhteenvetolomake (kävelyt)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ohjeita:
•

Tätä lomaketta voidaan käyttää Suomen, piirin tai muulla kansallisella tasolla noteerattavan
ennätyksen ilmoittamiseen. Lomaketta voidaan käyttää sekä ulko- että sisäratojen ennätyksille.

•

Jos kentän kiertävän radan pituus poikkeaa standardeista (400 m ulkona ja 200 m sisällä), ilmoita
tämä ’Muissa tiedoissa’. Ilmoita siellä myös tiedot maantiereitin mittauksesta (oliko virallinen
mittausmenetelmä, mikä oli lenkin pituus, miel. myös virallisen reitinmittaajan nimi).

•

Virallisia Suomen ennätyksiä noteerataan sarjoissa M/N, M/N22, M/N19 ja M/N17.

•

Suomen ennätyksiä voidaan tehdä loppukilpailujen lisäksi myös lajien alku- ja välierissä sekä
moniottelujen yksittäislajeissa. Merkitse lomakkeeseen lajin kohdalle, missä kilpailun vaiheessa
ennätyssuoritus tapahtui, ja varmista, että kaikki suorituskierrokset sisältyvät liitteinä oleviin lajin
tuloksiin.

•

Lomake tulee täyttää soveltuvin osin mahdollisimman huolellisesti, allekirjoittaa ja lähettää viipymättä
liitteineen SUL:oon (Suomen Urheiluliitto, Kilpailupäällikkö, Radiokatu 20, 00240 Helsinki) tai
piiriennätyksen kyseessä ollen vastaavasti urheilijan piiriin.

•

Aikuisten sarjan Suomen ennätyksen tehtyään urheilijan tulee hakeutua lähimmän 24 tunnin sisällä
dopingtestiin. Tarkemmat testauksia koskevat ohjeet löytyvät SUL:n nettisivuilta www.sul.fi (polku
aloitussivulta: Kilpailu - Säännöt ja ohjeet - Muita ohjeistoja).

-

Rata- ja maantielajit -

