
Lisäohjeet tulosten virallisuudelle ja tilastokelpoisuudelle 

 

Piirien/alueiden/SUL:n myöntämät kilpailut 

- Kauden aikana järjestämislupa tulee hakea piiriltä ja se on tehtävä viimeistään 3 päivää 

ennen kilpailua. Nämä ovat pätevillä tuomareilla varustettuja koululais- tai 

ammattiryhmien kilpailuja lukuun ottamatta minimivaatimukset tulosten 

tilastokelpoisuudelle. 

 

- Kaikki lupahakemukset tulee tehdä kilpailukalenteri.fi -palvelun kautta. 

 

- Jälkikäteen avoimet aluekisaan lisätyille lisälajeille tulee hakea piirin lupa. Näille lisälajeille 

tulee tehdä oma ”piirin myöntämän -luokan” hakemus kilpailukalenteri.fi -palvelun kautta 

viimeistään 3 vrk ennen kisaa. Lisälajit tulee olla omana kilpailuna kilpailukalenteri.fi -

järjestelmässä. 

 

- Lähtökohtaisesti kisoissa on yksi kilpailu per laji per ikäluokka. Jos poikkeuksellisesti 

halutaan järjestää kaksi saman lajin kilpailua samalle/samanlaiselle kohderyhmälle, 

kuhunkin kilpailuun tulee ilmoittautua erikseen. Osallistua voi jompaankumpaan tai 

molempiin kilpailuihin, joten kilpailujen osanotot saattavat olla erilaiset. Ensimmäisen 

kilpailun päättymisen jälkeen tulee olla vähintään tunnin pituinen tauko ennen toisen 

kilpailun alkua. Kolmatta saman lajin/ikäluokan kilpailua ei voi samana päivänä järjestää. 

 

- Edellä mainitun järjestelyn tulee olla selvästi ilmaistu kilpailukalenteri.fi -palvelussa tai 

kilpailun ennalta muuten julkaistussa ohjelmassa. 

 

- Jos urheilija ilmoittautuu saman lajin kahteen erilliseen kilpailuun, hänen tulee maksaa 

molempien kilpailujen ilmoittautumismaksu. 

 

- Jos juoksukilpailun osanottajia on diskvalifioitu esim. vilppilähtöjen johdosta, heille ei tule 

erikseen järjestää omaa ”diskattujen finaalia”. Ensimmäisestä kilpailusta pois suljettu 

juoksija voi kyllä osallistua mahdolliseen toiseen saman lajin kilpailuun, jos hän oli 

virallisesti ilmoittautunut siihen asetetun ilmoittautumisajan sisällä. 

 

- Kaikissa myönnetyissä kilpailuissa kilpailun johtajan tulee olla vähintään 2-tason 

koulutuksen läpäissyt tuomari. 

 

- Suorituspaikkojen, mittauslaitteiden, kenttävälineiden sekä heittovälineiden tulee olla 

IAAF:n sääntöjen mukaiset. 

 



- Kilpailut tulee viedä läpi IAAF:n kilpailusääntöjä ja kansallisia täydentäviä sääntöjä 

noudattaen. 

 

- Kilpailun tulokset tulee viivytyksettä toimittaa SUL:n viralliselle tilastonpitäjälle. 

 

 

 

Sekakilpailujen tulosten tilasto- ja ennätyskelpoisuudet 
 

- Sekakilpailulla tarkoitetaan kilpailulajia, johon osallistuu sekä mies- että naispuolisia 

urheilijoita. 

 

- Pituussuuntaisissa kenttälajeissa sekakilpailun tulokset hyväksytään automaattisesti, koska 

kyseisissä lajeissa suoritukset tapahtuvat yksi kerrallaan. Kilpailun miehille ja naisille tulee 

kuitenkin laatia erilliset tulosluettelot. 

 

- Periaatteessa sama koskee myös korkeussuuntaisia kenttälajeja, mutta koska lajien 

läpivienti erilaisista korotussarjoista johtuen sujuvasti ja sääntöjen mukaisesti on 

huomattavan haastavaa, sitä ei suositella muuta kuin poikkeustapauksissa. 

 

- IAAF:n sääntö 147 sanoo, että kansainvälisiä ylätason kilpailuja (mestaruuskilpailut, cup’it, 

GP- ja muut gaalakilpailut) lukuun ottamatta stadionilla järjestettävissä 5000 metrin ja sitä 

pitemmissä juoksu- tai kävelylajeissa sekakilpailu on sallittu (kunhan siinä ei harrasteta 

sääntöjen hengen vastaista vetoapua miesten toimesta naisille). Tulokset ovat virallisia ja 

tilastokelpoisia, mutta eivät ME- tai EE-kelpoisia. Sekakilpailuissa tehtyjä tuloksia ei yleensä 

hyväksytä tulosrajasuorituksiksi kv. arvokilpailuihin. Kansallisella päätöksellä niitä voidaan 

sen sijaan pitää SE-kelpoisina, mikäli kilpailu on sujunut ilman edellä mainittua vetoapua. 

 

- Alle 5000 m matkoilla sekakilpailussa tehdyt tulokset eivät ole virallisia eivätkä täten ole 

tilastokelpoisia. Näin ne eivät myöskään voi olla esim. henkilökohtaisia ennätyksiä. Tämä 

koskee sekä miehiä että naisia.  

 

- Maantielajeissa (lukuun ottamatta kilpakävelyn eri lajeja) IAAF ylläpitää kaksia ME-

luetteloita naisten maantielajeista (siis juoksuista): Paras vain naisten keskinäisissä 

kilpailuissa saavutettu tulos ja paras sekakilpailuissa saavutettu tulos. Kansallisessa 

käytännössämme tällaisia sääntöjä ei ole otettu käyttöön.  

 

- Sekakilpailukohta ei koske 15 v. ja nuorempien sarjojen kilpailuja. 

 



- Sekakilpailukohta ei koske kävelykilpailuja kansallisessa kilpailutoiminnassa missään 

sarjoissa kilpailtaessa maantiellä tai radalla. Huomioitavaa on, että arvokilpailurajaksi 

sekakilpailu ei välttämättä käy. Tämä on tarkistettava arvokilpailuiden tulosvaatimuksista. 

 


