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SUOMEN ENNÄTYSTEN ILMOITTAMINEN 
 
Elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien yleisurheiluennätykset on koottu yhteen mutta koska 
kilpailutuloksia aikaisemmista kisoista on ollut hankala saada, on mukaan otettu vain 
vuosituhannen vaihteen jälkeisten kilpailujen tuloksia. 
 
Ennätyskelpoisiksi tuloksiksi hyväksytään elinsiirron saaneiden SM-, EM- ja MM-kisoissa sekä 
Suomen Urheiluliiton ja Suomen Aikuisurheiluliiton alaisissa virallisissa kilpailuissa syntyneet 
tulokset tuulitiedon kera. Elinsiirron saaneiden EM- ja MM-kilpailujen tulokset kelpuutetaan 
myös ilman tuulitietoa. Ennätykset kirjataan erikseen elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville. 
Ennätyksissä huomioidaan myös sisähallitulokset erikseen. 
 
Uudet ennätykset hyväksyy kausittain VAU:n elinsiirtoliikunnan ja -urheilun ohjausryhmä ja VAU 
päivittää ennätykset ohjausryhmän päätösten mukaisesti. Ennätykset voi ilmoittaa vain 
virallisella lomakkeella ja urheilija vastaa itse uusien ennätystietojen ilmoittamisesta. 
Ohjausryhmä voi myös itse päättää noteerata ennätyksen ilman urheilijan ilmoitusta. 
 
EHLTF:n ja ETDSF:n alaisissa EM-kilpailuissa käytetään kahdenlaista ikäryhmittelyä kilpailusta 
riippuen. Ennätystuloksissa käytetään ETDSF:n (ja WTGF:n) käyttämää ikäryhmäjaottelua jossa 
ikäryhmät kulkevat pääosin tasakymmenvuosin. EHLTF:n alaisissa kilpailuissa tehdyt tulokset 
sovitetaan edellä mainittuun ikäsarjajaotteluun. Välinepaino tulee ilmoittaa heittolajeissa sillä eri 
järjestöjen alaisissa kilpailuissa saatetaan käyttää eri painoisia välineitä eri ikäsarjoissa. Mikäli 
tulos on tehty poikkeavan painoisella välineellä ei sitä välttämättä hyväksytä ennätystulokseksi. 
Ohjausryhmällä on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä käytössä olevia ikäsarjoja, tilastoitavia lajeja 
tai muita ennätyksiin liittyviä tietoja. 
 
Ennätyksiin hyväksytyt lajit: 
- 50m juoksu (vain juniorit) 
- 60 m juoksu  
- 100 m juoksu 
- 200 m juoksu 
- 400 juoksu 
- 800 juoksu 
- 1500 m juoksu 
- 4x100 m viestijuoksu 
- 4x400 m viestijuoksu 
- 3000m kävely 
- 5000 m kävely 
- Pituushyppy 
- Korkeushyppy 
- Kuulantyöntö 
- Kiekonheitto 
- Pallonheitto 
 

Ennätyksissä käytetyt ikäsarjat: 
- 18-29 -vuotiaat 
- 30-39 -vuotiaat 
- 40-49 -vuotiaat 
- 50-59 -vuotiaat 
- 60-69 -vuotiaat 
- 70+  -vuotiaat 
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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 Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n elinsiirtoliikunnan ja urheilun 
ohjausryhmälle sähköisesti (harri@misport.fi) tai postitse (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry, "Elinsiirtourheilun ohjausryhmä", Valimotie 10, 00380 Helsinki). 
 
Lisätietoja: 
 
Petri Räbinä 
Lajipäällikkö 
 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
Valimotie 10, 4.krs 
00380 Helsinki 
 
tel. 050 596 5014 


