
ENNÄTYSILMOITUS - Yleisurheilu
Elinsiirron saaneet ja dialyysissä olevat

Ilmoitus koskee: 

Suomen ennätystä 

Muuta ennätystä (mitä?)  __________________________ 

Kilpailijan nimi  * Ikä tuloshetkellä Seura 

Laji Tulos Sijoitus lajissa / erässä 

*) Viestijoukkueen kyseessä ollen annetaan kaikki nimet juoksujärjestyksessä: 

1. 2. 

3. 4. 

Kilpailun nimi Päivämäärä Paikkakunta / kenttä / halli / maasto 

Liitteet: Lajin täydelliset tulokset 

Muita mahdollisia tietoja: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Hyväksyn, että antamani tiedot tallennetaan Suomen Paralympiakomitea ry:n 
asiakasrekisteriin tai muuhun tietokantaan ja ilmoittamani tiedot voidaan julkaista 
PARA:n ja PARA:n yhteistyökumppanien medioissa ilman erillistä ilmoitusta.

Vakuutan, että kilpailun läpivienti, suoritukseni, tuloksen mittaus ja suorituspaikat 
olivat sääntöjen mukaiset ja antamani tiedot ovat totuudenmukaisia.

_________________________________ 
Allekirjoitus  

_______________________________ 
Päiväys





• Tätä lomaketta voidaan käyttää elinsiirron saaneiden ja dialyyissä olevien Suomen 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’.

• Virallisia Suomen ennätyksiä noteerataan elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien luokissa miesten 
ja naisten ikäsarjoissa: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 ja 70+ -vuotiaat.

• Suomen ennätyksiä voidaan tehdä loppukilpailujen lisäksi myös lajien alku- ja välierissä. 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 liitteineen 
Suomen Paralympiakomitea ry:n elinsiirtoliikunnan ja urheilun ohjausryhmälle sähköisesti 
(harri@misport.fi) tai postitse (Suomen Paralympiakomitea ry,
"Elinsiirtourheilun ohjausryhmä", Valimotie 10, 00380 Helsinki).

Luokka:
Elinsiirron saaneet
Dialyysissä olevat







Tuulitiedot:
Ei tuulilukemaa 

Tuulilukema (mikä?)  ________ m/s


Ajanotto:

Käsiajanotto 

Sähköinen ajanotto 

Välineen paino
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