Käsiaikojen muuntaminen ”sähköajoiksi”
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Tekniikka kehittyy ja varmistuu koko ajan, mutta koska myös herra Murphyn lait pysyvät sitkeästi
voimassa, joudutaan vieläkin silloin tällöin tyytymään käsiaikoihin. Sinänsä käsiaika on IAAF:n
sääntöjen mukaan täysin laillinen ja virallinen tulos ja se kelpaa jopa ME:ksi yli 400 metrin
mittaisilla matkoilla. On kuitenkin tilanteita, joissa jääminen käsiaikojen varaan aiheuttaa hankalia
tilanteita. Tällaisia ovat ainakin seuraavat:
*

Kun katsotaan mihin luokkaan urheilija kuuluu.

*

Kun katsotaan onko urheilija saavuttanut SM-kisoihin vaadittavan tulosrajan. Se on yleensä
voimassa oleva A-luokka, ja kaikki SUL:n luokitteluvaatimukset (ajat) on annettu kahdella
desimaalilla eli muodossa, joka normaalisti mielletään sähköajaksi.

*

Kun lasketaan paljonko pm-kisojen tulospisteitä seura on kerännyt seuraluokittelua varten.
Niiden perusteena ovat samat edellä mainitut SUL:n luokitteluvaatimukset.

Saattaa olla, että löytyy muitakin samantapaisia tilanteita. Tällöin syntyy tarve muuntaa käsiaika
”sähköajan näköiseksi”, jotta sitä voidaan verrata asetettuihin vaatimuksiin tai todellisiin
sähköaikoihin.
Koska käsiaikojen on aina havaittu olevan ”parempia” kuin samassa tilanteessa otetut sähköajat,
on muuntaminen tehty lisäämällä tietty ylimäärä ko. käsiaikaan. Lisättävä määrä on ollut
lyhimmillä matkoilla 0,24 sekuntia ja pitemmillä 0,14.
Edellinen tuli tahallaan sanottua hieman epämääräisessä muodossa, koska käytäntökin on ollut
häilyvä. On myös esiintynyt edellisistä poikkeavia lisäyksiä (esim. sellainen kummajainen kuin 0,30
sekuntia!).
SUL:n kilpailuvaliokunta on tiedostanut ongelman ja valmistellut yhtenäisen ohjeen, jota tulee
noudattaa ikäluokasta tai kilpailun laadusta riippumatta kaikissa tilanteissa, joissa käsiaika jonkun
vertailutarkoituksen vuoksi on muunnettava sähköaikaa vastaavaan muotoon. On syytä heti
muistuttaa myös siitä, että tällainen muuntaminen ei koskaan synnytä virallista tulosta. Ainoa
virallinen tulos on kyseisessä tilanteessa otettu käsiaika.
Valiokunnan ohje perustuu pohjimmiltaan samaan logiikkaan, jolla IAAF:n moniottelujen
pistetaulukot on laadittu. Ero on siinä, että IAAF:n muunnokset rajoittuvat vain tietyn mittaisiin
matkoihin, mutta SUL:n ohje kattaa kaikki matkat, joilla muuntamisen tarve saattaa jostain syystä
syntyä.
Kun käsiaikoja joudutaan yllä luetelluista tai muista vastaavista syistä muuntamaan
”sähköaikoja vastaaviksi”, se tehdään 200 metrillä ja kaikilla sitä lyhemmillä matkoilla lisäämällä
käsiaikaan 0,24 sekuntia. Kaikilla yli 200 metrin mittaisilla matkoilla muuntaminen tehdään
lisäämällä käsiaikaan 0,14 sekuntia.
Huom! 100 - 400 metrin mittaisille matkoille SM-kisoihin tulosraja täytyy olla saavutettu aidolla
sähköajalla!
Otetaan käytännön esimerkki. Miesten 1500 metrillä A-luokka on tällä hetkellä 3.53,00. Millaisella
käsiajalla pääsee Kalevan kisoihin? Jos olet juossut käsiajalla 3.52,9, se ei vielä riitä, koska
muunnettuna saamme siitä 3.53,04! Eli pitää panna paremmaksi ja juosta ainakin 3.52,8
(muunnettuna 3.52,94).

