
Hyväksytty SUL:n kilpailuvaliokunnassa 30.11.2021  

 

Suomen ennätysten säännöt 
 
 
 

YLEISTÄ 
 
 
Mikä on Suomen ennätys? 
 

Suomen ennätys (SE) on kaikkien aikojen paras lajissa, sen voimassa olevilla 
teknisillä mitoilla sekä näiden sääntöjen mukaan hyväksyttävissä olosuhteissa 
suoritettu, SE:n tekemiseen oikeutetun urheilijan saavuttama tulos. 
Noteerattava Suomen ennätys on myös voimassa olevaa ennätystä sivuava, 
toisen urheilijan saavuttama tulos. 
 
Kommentti:  Lajin "teknisillä mitoilla" tarkoitetaan kaikkia suorituspaikkoihin ja 
välineisiin liittyviä mitta- ja muita ominaisuuksia, jotka määrittelevät lajin 
oleellisen suoritussisällön (tyypillisesti esim. matkojen pituudet, aitakorkeudet, 
aitavälit, heittovälineiden painot jne.). 
 
Suositellaan, että myös piirit käyttäisivät tätä samaa säännöstöä piirin 
ennätyksiä noteeratessaan. 
 
Jotta Suomen ennätys voitaisiin tarvittaessa hyväksyä myös maailman- tai 
Euroopan ennätykseksi, sen tulee täyttää Yleisurheilun kansainvälisten 
sääntöjen asettamat määräykset (IAAF:n sääntö 260). 

 
 
Suomen ennätysten vahvistaminen 
 

SUL:n kilpailuvaliokunta tarkastaa ja vahvistaa parannetut tai sivutut SE:t 
kuluneen hallikauden osalta toukokuussa ja kuluneen ulkoratakauden osalta 
marraskuussa. 
 
Vahvistetun ennätyksen katsotaan astuneen voimaan sen tekopäivänä. 
 
Päivitetty SE-luettelo julkaistaan vuosittain SUL:n virallisessa tilastokirjassa. 
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SE-sääntöjen tulkinta- ja muuttamisoikeus 
 

Voimassa olevien SE-sääntöjen tulkitsijana toimii SUL:n kilpailuvaliokunta, jolla 
on oikeus IAAF:n sääntöjen muuttuessa tai muun tarpeen ilmetessä tehdä 
muutoksia ja/tai täydennyksiä SE-sääntöihin. 

 
 
Mitä Suomen ennätyksiä noteerataan? 
 

SUL ylläpitää luetteloa kulloinkin noteerattavista Suomen ennätyksistä, joita 
nimitetään aktiivisiksi Suomen ennätyksiksi. Aiemmin kilpailluissa lajeissa, 
jotka eivät enää ole normaalissa kilpailuohjelmassa (esim. muuttuneen 
välinepainon tms. johdosta), saavutetut SE:t ovat ns. historiallisia Suomen 
ennätyksiä. Luettelo aktiivisista SE-lajeista on tämän säännöstön liitteenä. 
 
Suomen ennätykset noteerataan erikseen ulkoradoilla ja sisäradoilla. 
 
Ulkoratojen Suomen ennätykseksi sallitaan myös sisähalleissa tai väliaikaisilla 
lajipaikoilla tehdyt tulokset, mikäli suorituspaikat ovat teknisesti sääntöjen 
mukaiset. 
 
Väliaikaisilta suorituspaikoilta edellytetään aina kisajärjestäjien toimittama 
erillinen mittauspöytäkirja paikan sääntöjen mukaisuudesta.  
 
Kommentti: Edellinen sääntökohta astui voimaan vuoden 2016 alusta, joten 
takautuvasti ei Suomen ennätyksiä muutettu. 

 
Kommentti:  Tavallisessa kielenkäytössä puhuttaessa Suomen ennätyksistä 
puhujan oletetaan yleensä tarkoittavan ulkoradoilla tehtyjä ennätyksiä, koska 
ne ovat lähes aina parempia ja tietyllä tavalla ”kuuluisampia”. Ulkoratojen 
SE:illä ja sisäratojen SE:illä on kuitenkin sama virallinen asema.  
 
Kommentti:  Mikäli Suomen ennätys on tehty sisäradalla, niin ulkoratojen 
ennätystilastoon merkitään tuloksen perään i-kirjain. 

 
Suomen ennätykset noteerataan sarjoissa M, N, M/N22, M/N19 ja M/N17. 
 
Muissa sarjoissa saavutetuilla parhailla tuloksilla ei ole SE-statusta. Niitä 
voidaan kuitenkin kutsua lajin "kaikkien aikojen parhaiksi tuloksiksi" kyseisessä 
lajissa/sarjassa. 
 
Ikäsarja vaihtuu joulukuun 31. päivänä. Tulokset kirjataan sille vuodelle ja 
sarjalle, minä vuonna tulos on tehty.    

 
Kommentti:  "Kaikkien aikojen parhaita tuloksia" ovat kaikki 15- ja sitä 
nuorempien sarjojen parhaat tulokset. Lisäksi voi esim. 18-vuotias 19-sarjassa 
kilpaillessaan tehdä tuloksen, joka on parempi kuin vanhan 18-sarjan aikana 
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tehty Suomen ennätys. Tämä menee nyt vain korjauksena historiallisten 
Suomen ennätysten joukkoon. 
 
Nuoren urheilijan saavuttama tulos voi olla SE oman ikäluokan lisäksi myös 
vanhemmassa/vanhemmissa sarjoissa, jos hänen suorittamansa lajin tekniset 
mitat ovat olleet samat. Oikeuteen tehdä Suomen ennätys ei siis liity mitään 
alaikärajaa. 
 
Kommentti:  Jos nuori urheilija on saavuttanut ennätystuloksensa niin, että se 
on tapahtunut hänen sarjaansa "vaikeammissa" olosuhteissa (kuten esim. 
suuremmalla aitakorkeudella  tai raskaammalla heittovälineellä), tulos voidaan 
hyväksyä Suomen ennätykseksi hänen oman sarjansa lajissa. Esimerkki: M19-
sarjan urheilija osallistuu yleisen sarjan kilpailuun 110 m aitajuoksussa 
(aitakorkeus 106,7 cm) ja juoksee siellä paremman tuloksen kuin oman sarjansa 
(jossa aitakorkeus 99,1 cm) sen hetkinen SE. 
 
Viestilajeissa noteerataan absoluuttinen Suomen ennätys ja seurajoukkueiden 
Suomen ennätys. Absoluuttisen SE:n voi tehdä maajoukkue, piirijoukkue, 
seurajoukkue tai muu sallitulla tavalla koottu, SUL:n jäsenseuroja edustavista 
urheilijoista koostuva viestijoukkue. Seurajoukkueiden SE:n voi tehdä vain 
saman seuran urheilijoista koottu joukkue. 
 
Jos lajin teknisiin mittoihin (esim. aitojen korkeus tai väli) tehdään muutos, 
SUL:n kilpailuvaliokunta päättää aloitetaanko lajin ennätysluettelon pitäminen 
alusta vai jatketaanko sitä vanhan luettelon pohjalta. 
 
Kaikista Suomen ennätyksistä pitää kirjaa SUL:n virallinen tilastoija. 

 
 
Historialliset Suomen ennätykset 
 

Kun lajissa tai ikäsarjassa kilpaileminen lopetetaan, tai jos lajin tekniset mitat 
muuttuvat, vanhaksi jäävän lajin tai lajiversion viimeisin SE pidetään vertailun 
vuoksi aktiivisen SE-luettelon mukana vielä seuraavana kalenterivuotena, 
minkä jälkeen se jätetään sieltä pois. 
 
Mikäli vanhaksi jääneessä lajissa aletaan uudelleen kilpailla säännöllisesti, se 
voidaan palauttaa aktiiviselle SE-listalle. Mikäli kyseessä on ollut vain 
yksittäinen vanhan (historiallisen) ennätyksen parantamisyritys, ennätys 
voidaan hyväksyä, mutta lajia ei kuitenkaan sen vuoksi palauteta aktiiviselle SE-
listalle. 
 
 

Suomen ennätys uudessa tai muuttuneessa lajissa 
 

Kun aktiivisten SE-lajien joukkoon tulee uusi laji tai kun käytössä olevan lajin 
teknisiä mittoja on kalenterivuoden vaihtuessa muutettu niin paljon ja/tai 
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sellaiseen suuntaan, että ennätysluettelon pitäminen on päätetty alkaa 
kokonaan alusta, menetellään seuraavasti: 
 
Seurataan kärkituloksen kehittymistä vuoden alusta aina lokakuun loppuun asti 
ja tuodaan paras siihen mennessä sääntöjen mukaisissa olosuhteissa 
saavutettu tulos kilpailuvaliokunnan marraskuun kokoukseen käsiteltäväksi ja 
vahvistettavaksi. 
 

 
Kuka voi tehdä Suomen ennätyksen? 
 

SE:n voi tehdä SUL:n jäsenseuraa edustava ja kilpailukelpoinen: 
 

Suomen kansalainen; 
 
’Suomen kansalaisiin’ täysin kilpailu- ym. oikeuksin luetaan myös 
urheilija, jolla on kaksoiskansalaisuus (Suomen ja jonkun muun 
maan) ja joka edustaa mahdollisen ulkomaisen seuransa lisäksi 
myös jotain SUL:n jäsenseuraa. Kun kaksoiskansalaisen 
edustusoikeus on jollakin toisella maalla, niin tällöin SE:tä ei voi 
saavuttaa. Edustusoikeus määräytyy ensimmäisen edustetun 
maaottelun tai arvokisan perusteella. Myöhemmin 
edustusoikeutta voidaan vaihtaa annettujen sääntöjen 
perusteella.  
 

 
Nuorten sarjojen Suomen ennätysten yhteydessä ennätyksen tekijän ikä on 
pystyttävä varmistamaan tarvittaessa. 
 
Viestilajin SE:n voi tehdä vain sellainen joukkue, jonka kaikki jäsenet täyttävät 
yllä mainitut vaatimukset. Seurajoukkueen kaikkien jäsenten tulee edustaa 
samaa SUL:n jäsenseuraa. 

 
 
Missä Suomen ennätyksen voi tehdä? 
 

Suomen ennätys voidaan tehdä vain virallisissa kilpailussa. 
 
Kilpailu edellyttää normaalisti, että kyseisessä lajissa on enemmän kuin yksi 
osanottaja. Jos kuitenkin urheilija jää lajissaan yksin ilman omaa syytään, 
kilpailuvaliokunta voi ottaa ennätyksen hyväksymisen harkittavakseen. 
 
Kommentti:  Edellinen saattaa kuulostaa hieman ristiriitaiselta, mutta oleellista 
asiassa on se, että kilpailuvaliokunta tarkistaa "yhden osanottajan" tapaukset 
ja päättää tilanteen perusteella voidaanko ennätys kuitenkin hyväksyä. 
 
SE:n voi tehdä IAAF:n tai SUL:n sääntöjen mukaan järjestetyssä: 
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liiton, piirin tai seuran kilpailussa, jolla on liiton tai piirin ennalta 
myöntämä järjestämislupa tai muu liiton tai piirin hyväksyntä; 
tai: 
muussa IAAF:n jäsenmaassa järjestetyssä virallisessa kilpailussa; 
tai: 
koululais-, opiskelija-, ammatillisen tai muun vastaavan yhteisön 
kilpailussa, jossa on SUL:n hyväksymät tuomarit. 
 
 

Kommentti:  "SUL:n hyväksymiä tuomareita" ei välttämättä ole tarvinnut 
nimetä tai vahvistaa etukäteen. Kilpailussa olleiden tuomarien 
"hyväksyttävyys" voidaan todeta myös kilpailun jälkeen. 

 
Ennätys voidaan lajin loppukilpailun lisäksi tehdä myös: 
 

juoksun alku- tai välierissä; 
tai: 
kenttälajin karsintakilpailussa; 
tai: 
tasakilpailuja ratkaistaessa; 
tai: 
moniottelujen yksittäisissä lajeissa riippumatta siitä pystyikö 
urheilija viemään koko moniottelun läpi; 
tai: 
IAAF:n säännön 125.7 tai 146.4(b) perusteella mitättömiksi 
julistetuissa kilpailuissa (kunhan kyseinen suoritus on ollut 
sääntöjen mukainen). 
 

Ennätys voidaan tehdä myös ns. sekakilpailussa (samassa lajissa miehiä ja 
naisia) siinä laajuudessa kuin IAAF:n 1.11.2007 voimaan astunut sääntö 147 
sallii tällaisia kilpailuja järjestettävän. Stadionlajeissa tämä koskee kenttälajeja 
sekä vähintään 5000 metrin pituisia juoksu- tai kävelymatkoja. Maantielajeissa 
IAAF:n säännöt eivät aseta esteitä miesten ja naisten osallistumiselle samaan 
lähtöön. 
 
Kommentti (uusi):  IAAF on 1.11.2011 voimaan astuneissa säännöissään 
ilmoittanut, että naisten maantiejuoksujen (Road Races) maailmanennätykset 
hyväksytään ainoastaan vain naisille rajoitetuissa kilpailuissa. Suomessa ei 
toistaiseksi kiirehditä omaksumaan samaa käytäntöä Suomen ennätysten 
hyväksynnässä, vaan paras tulos on SE riippumatta siitä lähetettiinkö sekä 
mies- että naisjuoksijat matkaan samalla laukauksella. Kilpailuvaliokunta voi 
kuitenkin tarvittaessa tarkistaa oliko ennätysjuoksussa käytetty sääntöjen 
hengen vastaiseksi luokiteltavaa vetoapua. 
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Dopingtestaus 
 

Suomen ennätyksen parannuksen tai sivuamisen hyväksyminen miesten ja 
naisten yleisissä sarjoissa edellyttää, että urheilija on hakeutunut 24 tunnin 
sisällä lajin päättymisestä dopingtestiin ja annettu näyte on osoittautunut 
negatiiviseksi. 
 
Testivelvollisuus koskee aktiivisten Suomen ennätysten listalla olevia lajeja, 
jotka ovat Olympiakisojen tai sisäratojen MM-kisojen ohjelmassa. Omaa 
SE:tään sivutessaan urheilijan ei tarvitse mennä testiin (ellei häntä ole muuten 
arvottu sinne). 
 
Maailman- ja/tai Euroopan ennätyksen hyväksyminen edellyttää, että 
dopingtestissä on käyty heti (mahdollisimman pian tai joka tapauksessa saman 
vuorokauden puolella) kyseisen lajin päättymisen jälkeen. Näissä tapauksissa 
IAAF:llä ja/tai EA:lla on valta päättää onko testiin ilmoittautuminen tapahtunut 
riittävän nopeasti. 
 
ME:n ja/tai EE:n kyseessä ollen testivelvollisuus koskee myös nuorten sarjojen 
(M/N 19 ja 22) kansainvälisiä ennätyksiä. 
 
Viestissä syntyneen ennätyksen hyväksyminen edellyttää, että ennätyksen 
tehneen joukkueen kaikki jäsenet ovat käyneet dopingtestissä ja antaneet 
negatiivisen näytteen. Viesteissä seurajoukkueiden osalta testiä edellytetään 
vain, mikäli tulos on parempi kuin voimassa oleva absoluuttinen Suomen 
ennätys. 
 
Dopingtestausta koskevat tarkemmat ohjeet julkaistaan vuosittain SUL:n 
nettisivuilla ja liiton kilpailukalenterissa. 

 
 
Ennätysilmoitus 
 

Voimassa olevaa Suomen ennätystä paremmasta tai sitä sivuavasta tuloksesta 
tulee kahden viikon sisällä tehdä virallinen ilmoitus Suomen Urheiluliittoon. 
Ilmoitus tehdään SUL:n virallisella ennätysilmoituslomakkeella, joka löytyy 
SUL:n nettisivuilta. Lomakkeita on kolme erilaista seuraavia lajiryhmiä varten: 
 

Juoksut ja kävelyt 
Kenttälajit 
Moniottelut 
 

Ilmoituslomakkeen liitteinä tulee lähettää kaikki oleelliset kilpailua koskevat 
dokumentit. Nämä on lueteltu kyseisissä ennätysilmoituslomakkeissa. 
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Jos ennätystulos on tehty ulkomailla, tulee urheilijan tai hänen huoltajansa 
koota vastaavat kilpailudokumentit ja toimittaa ne heti matkalta palattua 
SUL:oon. 
 
Jos SE:n lisäksi kyseessä on samalla ME tai EE, täytetään vastaava IAAF:n ME-
lomake tai EA:n EE-lomake Nämä lomakkeet löytyvät ao. kansainvälisten 
liittojen nettisivuilta. 

 
 
 

MITTAUKSET JA TARKISTUKSET 
 
Ajanotto 
 

Juoksumatkoilla aina 800 m:iin asti (se sekä viesteistä ulkoradoilla 4x100m, 
4x300m, 4x400m sekä 1000m viesti ja sisähallissa 4x200m ja 4x400m mukaan 
lukien) Suomen ennätykseksi hyväksytään vain täysin automaattisella, IAAF:n 
säännön 165 asiaa koskevat määräykset täyttävällä sähköisellä 
ajanottolaitteistolla otettu aika. 
 
Kommentti:  Moniottelun tulos (kokonaispistemäärä) voidaan hyväksyä 
Suomen ennätykseksi, vaikka ottelijalle olisi jollain pikamatkalla/matkoilla 
saatu vain käsiaika. (Moniotteluissa on pikamatkojen käsiajoille omat viralliset 
pistetaulukot!) 
 
Tätä pitemmillä matkoilla hyväksytään Suomen ennätykseksi myös virallisten 
käsiajanottajien ottama aika. Käsiajan hyväksyminen SE:ksi edellyttää, että se 
on vähintään 0,14 sekuntia parempi kuin paras sähköisellä ajanotolla 
saavutettu tulos. 
 
Jos jollain matkalla voimassa oleva SE on käsiajanotolla saatu tulos, sen 
rikkomiseen sähköajanotolla tarvitaan tulos, joka on parempi kuin: 
 
-   käsiaikaennätys + 0,24 sek jos matka on enintään 200 m 
-   käsiaikaennätys + 0,14 sek jos matka on yli 200 m 
 
Kommentti:  Normaalisti edellytetään, että käsiaika on otettu kolmella kellolla. 
IAAF:n säännön 165 kohdat 8 ja 11 jättävät kuitenkin hieman pelivaraa, jota 
kilpailuvaliokunta voi käyttää arvioidessaan tuloksen ennätyskelpoisuutta 
pienemmällä kellomäärällä. Lisäksi meillä saattaa olla tilanne, jossa 
junioriennätyksen tekijä ei ole voittanut kilpailua, vaan hänen "käsiaikansa" 
joudutaan hakemaan voittajan käsiajan ja maalikameran kuvassa näkyvien 
erojen perusteella. 
 
IAAF:n 1.11.2007 voimaan astuneiden sääntöjen mukaan maantielajeissa myös 
säännön 165.24 määräykset täyttävä siruajanotto (chip/transponder timing) 
tuottaa ennätyskelpoisia aikoja. 
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Muut ajanottolaitteet tai -menetelmät (video timer, tms.) eivät tuota 
ennätyskelpoisia aikoja. 

 
 
Riman korkeus 
 

Riman korkeus tarkistetaan IAAF:n säännön 181.6 mukaisesti aina ennen 
ennätysyritystä, ja niin, että paikalla on kolme tuomaria todistamassa 
tarkistuksen oikeellisuutta. Kun näin on menetelty, ei onnistuneen 
ennätyshypyn jälkeen tarvita mitään jälkitarkastusta. 
 

 
Pituuden mittaus heitoissa ja pituussuuntaisissa hypyissä 
 

Jos kilpailussa käytetään tieteellistä (yleensä elektro-optinen tai video) 
mittauslaitetta, sen toiminta tarkistetaan IAAF:n säännön 137 mukaisesti 
ennen kilpailun alkua. Kun näin on menetelty, ei ennätyssuoritusta enää 
tarkistusmitata teräsmittanauhalla, jollei ole erityistä syytä epäillä tieteellisen 
mittauslaitteen toimintaa. 
 
Jos kilpailussa käytetään mittanauhaa, tulee ennätyssuorituksen mittaus 
suorittaa niin, että paikalla on kolme tuomaria todistamassa mittauksen 
oikeellisuutta. 
 
Jos kyseessä on samalla myös kansainvälinen ennätys, tulee tieteellisen 
mittauslaitteen puuttuessa ennätyssuorituksen mittaamiseen käyttää 
virallisesti hyväksyttyä ja tarkistettua teräsmittanauhaa. 

 
 
Heittovälineet 
 

Suomen ennätyksen hyväksymiseksi ennätyssuorituksessa käytetyn 
heittovälineen tulee täyttää kaikki IAAF:n säännöissä mainitut tekniset 
vaatimukset. Kaikki heittovälineet tulee aina tarkistaa ennen kilpailun alkua. 
 
Heittovälinettä ei tarvitse ennätyssuorituksen jälkeen viedä pois kilpailupaikalta 
jälkitarkastusta varten, jollei välineen paino tai muu mitta kilpailun alkaessa ole 
ollut aivan hyväksymisrajan lähituntumassa, vaan tarkastuksen voi suorittaa 
kilpailun päättymisen jälkeen. Poikkeuksena on moukari, jonka kokonaispituus 
on tarkistettava heti ennätysheiton jälkeen. 
 
Jos kyseessä on maailman tai maanosan ennätys, tulee heittoväline tarkastaa 
kokonaisuudessaan mahdollisimman nopeasti heiton jälkeen ja yllä esitetyn 
lisäksi sen tulee olla IAAF:n sertifioimaa tyyppiä. 
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OLOSUHTEET JA ERITYISMÄÄRÄYKSET 
 
 
Ulkoratalajit 
 
Ennätys tulee olla tehty urheilukentällä, joka täyttää IAAF:n sääntöjen 140 ja 160 
vaatimukset. Urheilukenttään rinnastetaan myös yksittäisten lajien urheilukentän 
ulkopuolella sijaitsevat suorituspaikat, joiden pinnoitteet, mitat ja maksimikaltevuudet ovat 
kyseistä lajia varten IAAF:n sääntöjen ja kenttäkäsikirjan ohjeiden mukaiset. Maailman tai 
maanosan ennätyksen hyväksyminen saattaa IAAF:n taholta edellyttää 
stadionilta/suorituspaikalta tiukempia vaatimuksia (esim. IAAF:n kenttäsertifikaattia). Tällöin 
mittaukset tulee olla tehtynä etukäteen. 
 
 
Juoksut ja kävelyt 
 

 
Jotta 200 m:llä tai sitä lyhemmällä matkalla tehty ennätys voidaan hyväksyä, ei 
IAAF:n sääntöjen mukaan mitattu myötätuuli saa olla yli 2,0 m/s. 
 
Jotta 200 m:llä tai sitä pitemmällä matkalla tehty ennätys voidaan hyväksyä, 
kiertävän radan pituus ei saa olla yli 402,3 m (440 jaardia). Tämä rajoitus ei 
koske estejuoksuja radoilla, joilla vesihauta on sijoitettu normaalin kiertävän 
radan ulkopuolelle. 
 
Kommentti 1:  Suomessa kaikki tärkeimmät kentät ovat nimellismitaltaan 400 
m. Suomen ennätyksiä voidaan tehdä myös tätä lyhemmillä radoilla (esim. 350 
m tai jopa 300 m). 
 
Kommentti 2:  Suomessa on joitakin kenttiä, joilla sisäradan sisäreunassa 
kaarteissa ei ole IAAF:n säännön 160.1 edellyttämää reunalistaa. Näillä radoilla 
voi tehdä kansallisia (Suomen) ennätyksiä, jos kentän sisärata on mitattu 20 
cm:n päässä sisäradan sisäreunasta ja jos kaarteet ovat kilpailun aikana olleet  
varustetut enintään 4 m:n välein sijoitetuilla kartioilla. IAAF ja EA päättävät 
itse, ovatko ne valmiita hyväksymään näillä kentillä mahdollisesti syntyviä 
kansainvälisiä ennätyksiä. 
 
Huomaa, että edellä mainittu varauksellisuus liittyy niihin tilanteisiin, joissa 
kilpailua käydään juoksemalla sisärataa kaarreosuuksilla. Sen sijaan enintään 
110 m:n pituisilla matkoilla reunalistalla tai sen puuttumisella ei ole mitään 
merkitystä, eikä myöskään 200-400 m:n matkoilla silloin, kun juoksijalla on 
rata 2 tai sitä ulompi rata. 
 
Jotta kaarrejuoksua sisältävässä lajissa tehty ennätys voidaan hyväksyä, se 
tulee olla tehty juosten radalla, jonka mittauslinjan kohdalla oleva säde on 
enintään 50 m. (Katso tarkemmat määräykset IAAF:n säännöstä 260.18(c).) 
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Jotta 200 m:llä tai 400 m:llä tehty ennätys voidaan hyväksyä, maaliviivan tulee 
sijaita niin, että sisäradan juoksija joutuu 200 m:llä juoksemaan yhden 
kokonaisen kaarteen (180º) ja 400 m:llä kaksi kokonaista kaarretta. 
 
Kommentti:  Käytännössä 400 m:n mittaisilla radoilla tämä tarkoittaa sitä, että 
maalin tulee sijaita suoran päätepisteessä. Jos maalia siirrettäisiin kauemmaksi 
suoraan eteenpäin, suora osuus matkasta pitenisi ja kaarreosuus vastaavasti 
lyhenisi, mikä muuttaisi lajia alkuperäistä tarkoitustaan helpompaan suuntaan. 
 
IAAF:n 1.11.2011 voimaan astuneen säännön 163.1 mukaan juoksusuuntaa 
koskeva määräys ”vasen käsi sisäkentän puolella” koskee kiertävän radan 
juoksuja, t.s. juoksumatkoja, jotka sisältävät myös kaarrejuoksua. Näin ollen 
suorien juoksumatkojen (enintään 110 m) ennätyksiä voidaan hyväksyä myös 
siinä tapauksessa, että kilpailu on käyty ”vastakkaiseen” suuntaan. 
 
Viestilajissa vain koko joukkue voi tehdä ennätyksen. Joukkueen ensimmäiselle 
viestinviejälle otettu yksityisaika ei ole virallinen tulos, eikä niin ollen myöskään 
ennätyskelpoinen. 
 
Henkilökohtaisissa juoksu- tai kävelylajeissa voidaan väliaikoina tehdä 
normaalien matkojen Suomen ennätyksiä, jos ne on otettu virallista 
ajanottomenetelmää käyttäen. (Katso tarkemmat määräykset IAAF:n säännöstä 
260.23(a)...(e).) 
 
Kävelylajissa (koskien myös maantie- ja sisäratakävelyjä) ennätyksen 
hyväksyminen edellyttää, että kilpailussa on ollut sääntöjen edellyttämä määrä 
liitto- tai piirituomareita. (Kansainväliset ennätykset edellyttävät kolmea 
kansainvälistä kävelytuomaria;  kts. IAAF:n sääntö 260.25.) 

 
 

Kenttälajit 
 

Ennätysten hyväksyminen edellyttää, että mittauksissa ja tarkistusmittauksissa 
on noudatettu edellä olevassa osassa Mittaukset annettuja määräyksiä. 
 
Jotta pituushypyssä tai kolmiloikassa tehty ennätys voidaan hyväksyä, ei IAAF:n 
sääntöjen mukaan mitattu myötätuuli saa olla yli 2,0 m/s. 
 
Kenttälajissa ennätystä voidaan parantaa ja/tai sivuta useita kertoja saman 
kilpailun aikana, myös usean eri kilpailijan toimesta. 
 
Kommentti: Urheilija voi siis saada nimensä viralliseen, ennätyksen kehittymistä 
kuvaavaan luetteloon, vaikka ei välttämättä olisi voittanut kyseistä kilpailua. 
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Moniottelut 
 

Moniottelun ennätys edellyttää, että ennätyskelpoisuudelle yleisesti asetetut 
vaatimukset toteutuvat urheilijan kohdalla ottelun kussakin lajissa erikseen. 
 
Poikkeuksena on myötätuulisääntö tuulen mittausta edellyttävissä lajeissa. 
Ottelun tulos on ennätyskelpoinen, kun niistä lajeista, joihin tuulimittaus 
sääntöjen mukaan aina kuuluu, mitattujen tuulilukemien keskiarvo (kyseisistä 
lajeista saatujen tuulilukemien algebrallinen summa jaettuna näiden lajien 
lukumäärällä) ei ole yli +2,0 m/s. 
 
Muut poikkeamat eri yksittäisten lajien suoritus- ja läpivientitavoissa (esim. 
henkilökohtaisista lajeista poikkeava vilppilähtösääntö) löytyvät IAAF:n 
sääntöjen asianomaisista kohdista. 
 
Huom!  Pohjoismaiden nuorten sarjojen moniottelujen mestaruuskilpailuissa 
käytävä M17-sarjan kymmenottelu on kilpailuvaliokunnan 27.5.2009 tekemällä 
päätöksellä SE-kelpoinen siitä huolimatta, että se pohjoismaisen käytännön 
mukaisesti viedään läpi normaalista poikkeavalla lajijärjestyksellä. 

 
 
Sisäratalajit 
 

Ennätyksen tulee olla tehty suorituspaikalla, joka teknisiltä mitoiltaan täyttää 
IAAF:n sisäratasäännöt. 
 
Jotta 200 m:llä tai sitä pitemmällä matkalla tehty tulos voidaan hyväksyä 
Suomen ennätykseksi, kiertävän radan pituus ei saa olla yli 201,2 m (220 
jaardia). 
 
Kommentti:  Tätä pitemmillä radoilla tehtyjä tuloksia voidaan kutsua lajin 
"kaikkien aikojen parhaiksi tuloksiksi pitkillä sisäradoilla", mutta niillä ei ole SE-
statusta. 
 
Poikkeus:  Sisähallimoniottelun, jossa on vain yksi pitkä juoksumatka, tulos 
voidaan hyväksyä Suomen ennätykseksi, vaikka ottelu olisi suoritettu yli 
201,2 m:n mittaisessa hallissa. (Tällainen tulos ei kuitenkaan kelpaa 
kansainväliseksi ennätykseksi eikä tulosrajaksi kv. mestaruuskilpailuihin.) 
 
Kommentti:  Edellä mainittu poikkeus on kilpailuvaliokunnan 2000-luvun alussa 
tekemä päätös. 
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Maantielajit (juoksut ja kävelyt) 
 

Suomen ennätyksen hyväksymiseksi maantielajin reitin tulee olla SUL:n (tai 
ulkomailla sen maan liiton) hyväksymän reitinmittaajan mittaama ja 
varmentama (reitin merkitseminen ja valvonta), ja sen tulee täyttää kaikki 
IAAF:n säännöissä 260.28-29 esitetyt tekniset vaatimukset. 
 
Vanhoja vuosien takaisia tuloksia voidaan hyväksyä Suomen ennätyksiksi vain, 
jos voidaan olla täysin varmoja siitä, että reitti oli ollut mitattu oikein ja täytti 
nykyiset vaatimukset. 
 
Kommentti:  Se, että vuosien tai vuosikymmenien takainen kilpailu oli käyty 
arvokilpailureitillä, ei vielä ole mikään tae siitä, että matkan pituus olisi ollut 
oikea. Esimerkkejä arvostettujenkin maratonreittien osoittautumisista liian 
lyhyiksi löytyy vuosien varrelta. 
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Liite 1: Aktiiviset SE-lajit ulkoradoilla (O = Olympialaisissa esiintyvä laji) 
 
 

Laji M M22 M19 M17 N N22 N19 N17 Huom! 

          

Sileät juoksumatkat          

100 m xO x x x xO x x x Vain sähköaika! 

200 m xO x x x xO x x x S-aika! 

400 m xO x x x xO x x x S-aika! 

800 m xO x x x xO x x x S-aika! 

1000 m x x x x x x x x  

1500 m xO x x x xO x x x  

Maili x    x     

2000 m x    x     

3000 m x x x x x x x x  

5000 m xO x x  xO x x   

10000 m xO x x  xO x x   

20000 m x    x     

1 tunti x    x     

25000 m x    x     

30000 m x    x     

          

Aitajuoksut          

100 m aidat     83,8O 83,8 83,8 76,2 S-aika! 

110 m aidat 106,7O 106,7 99,1 91,4     S-aika! 

200 m aidat 76,2    76,2    S-aika! 

400 m aidat 91,4O 91,4 91,4 83,8 76,2O 76,2 76,2 76,2 S-aika! 

          

Estejuoksut          

2000 m esteet x   x x   x  

3000 m esteet xO x x  xO x x   

          

Maantiejuoksut          

5 km x    x     

10 km x x x x x x x x  

20 km x x   x x    

Puolimaraton x x   x x    

Maraton xO x   xO x    

100 km x    x     

          

Viestit          

4x100 m (maajoukkue) xO x x x xO x x x S-aika! 

4x100 m (seurat) x  x x x  x x S-aika! 

4x100 m aidat   x x   x x S-aika! 

1000 m:n viesti x  x x x  x x S-aika! 

4x300 m    x    x S-aika! 

4x400 m (maajoukkue) xO x x x xO x x x S-aika! 

4x400 m (seurat) x  x  x  x  S-aika! 

3x800 m   x x   x x  

4x800 m x    x     

4x1500 m x         

4x1500 m sekaviesti 2 m    2 n     

DMR (4000 m:n viesti) x    x     

3x3000 m kävely x    x     
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3x5000 m kävely x         

          

Hypyt          

Korkeus xO x x x xO x x x  

Seiväs xO x x x xO x x x  

Pituus xO x x x xO x x x  

Kolmiloikka xO x x x xO x x x  

          

Heitot          

Kuula 7,26O 7,26 6,0 5,0 4,0O 4,0 4,0 3,0  

Kuula 4 kg / N17        4,0  

Kiekko 2,0O 2,0 1,75 1,5 1,0O 1,0 1,0 1,0  

Moukari 7,26O 7,26 6,0 5,0 4,0O 4,0 4,0 3,0  

Moukari 4 kg / N17        4,0  

Keihäs 800O 800 800 700 600O 600 600 500  

Keihäs 600 g / N17        600  

          

Moniottelut          

10-ottelu xO x x x x  x  (M17: Myös PM-tul SEkelp) 

7-ottelu     xO x x x  

          

Ratakävelyt          

3000 m x x x x x x x x  

5000 m x x x x x x x x  

10000 m x x x x x  x   

20000 m x         

50000 m x         

          

Maantiekävelyt          

5 km    x    x  

10 km x x x x x x x x  

20 km xO x x  xO x    

30 km x         

35 km xO2024    xO2024     

50 km xO    x     
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Liite 2: Aktiiviset SE-lajit sisäradoilla (M = MM-kisoissa esiintyvä laji) 
 
 
 

Laji M M22 M19 M17 N N22 N19 N17 Huom! 

          

          

Sileät juoksumatkat          

60 m xM x x x xM x x x S-aika! 

200 m x x x x x x x x S-aika! 

300 m    x    x S-aika! 

400 m xM x x x xM x x x S-aika! 

800 m xM x x x xM x x x S-aika! 

1000 m x x x x x x x x  

1500 m xM x x x xM x x x  

3000 m xM x x x xM x x x  

5000 m x    x     

          

Aitajuoksut          

60 m aidat (8,50 m)     83,8M 83,8 83,8 76,2 S-aika! 

60 m aidat (9,14 m) 106,7M 106,7 99,1      S-aika! 

          

Viestit          

4x200 m (maajoukkue) x    x    S-aika! 

4x200 m (seurat) x    x    S-aika! 

4x400 m (maajoukkue) xM    xM    S-aika! 

4x400 m (seurat) x    x    S-aika! 

          

Hypyt          

Korkeus xM x x x xM x x x  

Seiväs xM x x x xM x x x  

Pituus xM x x x xM x x x  

Kolmiloikka xM x x x xM x x x  

          

Heitot          

Kuula 7,26M 7,26 6,0 5,0 4,0M 4,0 4,0 3,0  

          

Moniottelut          

7-ottelu xM x x x      

5-ottelu     xM x x x  

          

Ratakävelyt          

3000 m    x x x x x  

5000 m x x x       

 

 


