5.12.2008 / KW
Översättning IS/FH

Mästerskapsreglernas uppdateringar
Sammanställning av ändringar som godkändes i fullmäktige hösten 2008
Alla nedan återgivna regeländringar träder i kraft 1.1.2009, eftersom inte några avvikande
tidsangivelser föreslogs. Efter det egentliga beslutet finns korta förtydliganden.
Mellanrubrikerna hänvisar till mästerskapsregelbokens traditionella indelning.

Punkt 1.1 – Tävlingstillfällen
Beslut 1: Vintermästerskapen i långa kast beviljas FM-status. Grenar: diskus, slägga och
spjut i klasserna H/D samt H/D22-19-17.
Tävlingarna beviljas och administreras även i fortsättningen som tidigare (VJR och KVK).
Tidpunkt februari-mars. Berättigar inte till FM-poäng (gäller alla vinter FM tävlingar).

Punkt 2.2 – Förutsättningar för ansökan
Beslut 2: Även för Kaleva Spelen och stafett-FM antecknas att den sökande vid tidpunkten för
ansökningen eller beviljandet bör inneha minst elitklassförenings status.
I praktiken har detta endast betydelse för FM-stafetter, eftersom dessa beviljas året efter
ansökningen.

Beslut 3: Följande texttillägg till regelpunkten 2.2: För alla FM-tävlingar till vars grenutbud
hör långa kast bör till ansökan bifogas en skriftlig försäkran av upprätthållaren av
tävlingsarenan att alla grenar som finns på tävlingsprogrammet (även slägga) får utföras på
tävlingsarenan.
Denna text har under många år funnits i tävlingsansökningsannonserna och detta har fungerat
mycket bra. Texten får ännu större tyngd då den nämns i regelboken.

Beslut 4: I regeln som gäller landsvägsgrenarna har gällt att intyg över sträckans mätning bör
sändas till förbundets kansli senast en vecka innan FM-tävlingen. Denna tidsangivelse ändras
till två veckor.
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Punkt 3 – Mästerskapstävlingarnas ekonomi
Beslut 5: För de av tävlingsutskottet utsedda funktionärerna specificeras att
reseersättningarna följer SUL:s ikraftvarande avtal, och att till arrangörens skyldigheter hör
förutom morgonmål även lunch och middag/kvällsmål.

Punkt 4.0 - Tävlingsregler, Allmänt
Beslut 6: Till det andra stycket görs följande texttillägg: När reglerna ändras genom
fullmäktiges beslut berör dessa ändringar automatiskt också redan beviljade FM-tävlingar.
Undantag utgör sådana ändringar som fullmäktige har beslutat att skall träda ikraft vid ett
senare tillfälle.
Även denna text har länge funnits med i ansökningsannonserna. Texten får nu större tyngd när
den tas i den egentliga regelboken.

Punkt 4.1 – Deltaganderätt, Åldergränser
Beslut 7: För 15-och 14-klassen ändras punkten 5.9 så att rättigheten att delta i klassen H/D
17-16 i utomhus-FM tas bort.
(Rättigheten att delta i 17 årsklassen i övriga FM-tävlingar kvarstår dock.)

Punkt 4.1 – Deltaganderätt, Resultatgränser
Beslut 8: De jämförbara resultatgränserna återinförs för FM-tävlingar utomhus (i de gamla
reglerna på sidorna 12-13 i finska versionen) och möjlighet att klara kvalgränsen även för
10000 m på bana i landsvägsgrenar som i stället för den tidigare sträckan halvmaraton skulle
vara 10 km landsvägslöpning på officiellt uppmätt sträcka.
För landsvägsgrenar finns inga egna klassificeringsgränser, vilket betyder att A-klassresultat,
när den används som kvalgräns för 10 km, är samma som A-klass för 10000 m.

Beslut 9: Följande stycke, som under många år varit tävlingsutskottets linje, fogas till
regeltexten:
För FM-tävlingar inomhus följer man den principen (när resultatgränser används) som säger
att man bör uppnå resultatgränsen i den gren man ämnar delta i. Därför ger inte
resultatgränser från andra grenar rättighet att delta.
Argumenteringen för detta är att det normalt är svårare att uppnå reultatgränser inomhus! Här
bör dock observeras att resultat på sträckorna 100-110 m och 400 m utomhus duger för 60 m
och 300 m inomhus. För gångsträckorna har under flera år godkänts A-resultat gjorda på vilken
gångsträcka som helst, utom- eller inomhus.
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Beslut 10: För sprintsträckor upp till 400 meter (tidigare 200 m) bör resultatgränsen ha
noterats med eltidtagning. Samtidigt upphävs dispensen för manuell tidtagning gällande
sprintsträckor i 14-15-årsklasserna.
Sålunda jämställs kravet på eltidtagning med FM-reglerna.

Punkt 4.1 - Deltaganderätt, Tävlingspass
Beslut 11: Benämningen ”tävlingspass” byts ut mot ”friidrottspass”.

Punkt 4.2 - Anmälning
Beslut 12: I stället för anmälningstid används i fortsättningen benämningen officiell
anmälningstid, eftersom vi efter denna tid ännu kan göra försenade anmälningar mot 6 gånger
anmälningsavgift.
Beslut 13: Till texten fogas en anmärkning om, att oberoende av anmälningssätt är det i
samband med säsongs- och personbästaresultaten viktigt att även uppge det resultat som
berättigar till deltagande i FM-tävlingen i fråga, (eftersom det inte alltid är något av de först
nämnda som berättigar till detta, men detta resultat behövs vid granskningen av
anmälningarna!).

Punkt 4.3 – Bekräftande av deltagande
Beslut 14: I alla FM-tävlingar bör bekräftningen göras senast 90 minuter före grenens start.
Samtidigt tar man bort specialregeln om bekräftning till förmiddags- och eftermiddagstävlingarna i stafett-FM och övergår även där till grenvisa bekräftningstider om 90 minuter.

I de gamla reglerna var den normala bekräftningstiden ”senast 60 minuter före start”, vilket har
visat sig vara något för sent. Beträffande stafetterna förpliktades man enligt den gamla regeln att
göra alla bekräftelser senast 60 minuter före förmiddags- eller alternativt eftermiddagstävlingarnas första grenstart, vilket ofta ledde till problem.

Beslut 15: Kommentaren om att sanktionerna för redan bekräftad idrottares uteblivande från
start skulle beröra enbart försök och kvaltävling tas bort.
P.g.a. att idrottarna ofta uteblir från final torde det vara bäst att åter börja använda IAAF:s regel
142.4. I och med detta bör bekräftad eller vidarekvalificerad idrottare delta i tävlingens följande
skeden. (Obs! Bekräftning kan annulleras inom bekräftningstiden.)
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Punkt 4.4 – Försöksheat och kvaltävlingar
Beslut 16: Stycket som börjar med orden ”Om deltagarantalet på 200 m eller kortare …” tas
bort.
Instruktioner för vidare kvalificering i några löpgrenar är inte nödvändiga eftersom IAAF:s
regler ger tillräcklig information om detta för alla löpgrenar.

Punkt 5.1 - Kaleva Spelen
Beslut 17: Kaleva Spelen ordnas enligt arrangörens val under tre eller fyra dagar i rad. Vid
fyra dagars tävling tävlar man i princip under tre och en halv dag (3 ½), och på dagsprogrammet under den första dagen får endast finnas försöksheat i löpning, kvaltävlingar i
fältgrenar, en mångkamp (första dagens grenar) samt högst fyra (4) finaler.
Båda modellerna har sina förespråkare!

Beslut 18: Det fastslagna dagsprogrammet tas bort ur regelboken. Arrangören får börja
planeringen av tidsschemat ”från tomt bord”, dock så att man från början av processen är i
kontakt med ordföranden för tävlingsjuryn och med förbundets träningsledning. Ett preliminärt
dagsprogram bör sändas till tävlingsutskottet för granskning senast under maj månad ett år
innan tävlingen.
Att starta ”från tomt bord” ger möjlighet att beakta nivån på de olika grenarna inom Finland
under det år som tävlingarna ordnas, och på så sätt blir man kvitt de ofta återkommande
undantagsansökningarna.

Beslut 19: Kraven på att alla grenar skall ordnas på huvudarenan skärps. Texten finns i den
gamla regelboken (på finska på sidan 25 i övre delen). Nya ordalydelsen: Kaleva Spelens alla
tävlingar, inklusive långa kastens kvaltävlingar, skall utföras på huvudarenan.

Punkt 5.2 – Terräng-FM
Beslut 20: Den gamla kommentaren som börjar med orden: ”För att förkorta den tid
tävlingen pågår kan den arrangeras så, att…” tas bort.
Detta tillvägagångssätt har inte använts och inte ens ansetts förnuftigt på många år.

Beslut 21: Den rekommenderade ordningsföljden på grenarna ändras så att herrarnas 12 km
löps som tävlingarnas första gren.
I herrklassen verkar det finnas intresse att löpa båda 4 km och 12 km. Denna ändring möjliggör
placering av dessa löpgrenar i början och i slutet av tidsschemat.
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Punkt 5.3 – Stafett-FM
Beslut 22: Bestäms tillvägagångssättet för hur man gör när antalet lag i en stafett är ett eller
två lag flera än banornas antal: Om man i en 4x400 m:s stafett (med åtta banor) har nio eller
tio lag så kan juryns ordförande godkänna att alla löper i ett heat.
Ärendet skrivs inte i sådan form att det automatiskt löps endast ett heat, utan juryns ordförande
ges möjlighet att överväga och ta i betraktande t.ex. föregående års eventuella bra eller dåliga
erfarenheter.

Beslut 23: Gångstafetterna avgörs som direkta finaler samtidigt.
Detta har under de senaste åren blivit kutym, så detta skrivs för att förhindra onödiga avvikelser.

Punkt 5.6 – FM-landsvägsgång
Beslut 24: Sträckan för herrar byts från 50 km till 30 km.
FM-tävlingarnas 50 km får inte tillräckligt antal tävlande. Troligtvis lockar 30 km flera
deltagare av god klass med och som tävlingssträcka är den helt bra.

Punkt 5.7 - H/D22-klassen, FM-tävlingar
Beslut 25: 400 m löpning avgörs som direkta finaler enligt samma principer som nu gäller för
400 meter häck (tiderna avgör). Även försöken på 800 meter tas bort och denna sträcka löps
också som direkt final (i ett eller flera heat). I ett heat på 800 m tillåts högst 12 deltagare.
Detta förslag har gjorts av Anatoli Mihailov. Samma förslag gällde även för H/D19-klasserna!

Beslut 26: Som en följd av föregående beslut tas försöken på 800 m bort från första dagens
program och finalen löps under andra tävlingsdagen. Finalen på 400 m avgörs under första
tävlingsdagen. Finalen på 400 m häck, som tidigare löpts under den första tävlingsdagen,
flyttas till den andra tävlingsdagen för dubbleringsmöjlighets skull.
Samma beslut upprepas även för H/D19-klassernas FM-tävlingar.
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Punkt 5.8 - H/D19-klassen, FM-tävlingar
Beslut 27: Se H/D22- klassen; Beslut nr 25! Samma text här.

Beslut 28: Se H/D22-klassen; Beslut nr 26! Samma text här.

Punkt 5.12 - Hallmästerskapstävlingar
Beslut 29: För alla klasser gäller att inga försöksheat löps på 800 m och 300 m häck. Dessa
sträckor löps som direkta finaler, vid behov i flera heat och tiderna avgör placeringarna.
Största antalet deltagare i ett heat på 800 meter bestäms av hallens storlek.
Anatoli Mihailovs förslag som tävlingsutskottet understödde.

Punkt 6.1 – Tävling om FM-vandingspris, Kalevan Malja
Beslut 30: Följande texttillägg görs: Vid avgörande av första placering vid lika poäng är den
förening som under året fått flest första placeringar segrare. Ifall avgörande inte ännu uppnås
fortsätter man med att räkna antal andra platser, osv.
Denna regel utarbetades i all hast när det blev aktuellt för några år sedan att HKV och TuUL var
nära att hamna på samma poäng i årets sista FM-tävling.

Punkt 6.2 – Tävling om FM-vandringspris, ”Kultainen Juoksija”- statyn
Beslut 31: Ny regelpunkt: I seniorernas hall-FM avgörs årligen en poängtävling mellan
föreningarna där segraren för ett år får behålla ”Kultainen Juoksija” - statyn.
Föreningarna tilldelas poäng så att de sex bästa i varje gren får 7-5-4-3-2-1 poäng. Om
banornas antal är mindre än sex så bör man ordna A- och B-finaler för sprintsträckorna.
(Regeln om detta finns i regelbokens punkt 4.4.)
Oavgjord poängtävlings avgörande
Om oavgjord poängtävling gäller första platsen, så vinner den förening som har flest
grensegrar i tävlingen. Ifall det oavgjorda läget fortsätter, så räknas antalet andra platser,
o.s.v.
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Punkt 7.1 – Distriktsmästerskap för seniorer
Beslut 32: Det förutsätts att dm-maraton arrangeras på en bana, vars längd uppmätts med
användande av officiella metoder.
Uppmätta banor finns redan i sådan mängd i Finland att en lämplig bana inte borde vara svår att
hitta.

Punkt 7.3 – Distriktsmästerskap, Landsvägslöpning
Beslut 33: Som föregående, men med tillägget att det officiella tillvägagångssättet endast är
nödvändigt för FR-noterade sträckor.

Punkt 7.7 – Övriga regler om distriksmästerskapstävlingar
Beslut 34: Alla delar av texterna, där det hänvisas till dm-poäng som tilldelas föreningar, tas
bort.
Texterna hänförde sig till den tidigare föreningsklassificeringsberäkningen och är således inte
längre aktuella. Saken bör också ses som så, att föreningsklassificeringen lever sitt eget liv med
egna regler och bör således inte överhuvudtaget behandlas i mästerskapsreglerna.
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