
Urheilijoiden luokittelu 

 

Urheilijoiden luokittelu tapahtuu ulkoradoilla saavutettujen tulosten perusteella. 

 

Miesten ja naisten luokittelu (Suurmestari-, mestari-, A-, B- ja C-luokka) 

Kun urheilija on saavuttanut jossakin lajissa luokitteluvaatimuksissa mainitun 
tuloksen, hänet katsotaan kuuluvaksi vastaavaan luokkaan. Eri luokkien 
tulosvaatimukset selviävät oheisista miehille ja naisille laadituista taulukoista, jotka 
SUL:n kilpailuvaliokunta vahvistaa. 

 

Nuorten sarjojen luokittelu (A-, B- ja C-luokka) 

M22- ja N22-sarjoihin lukeutuvat kaikki ne urheilijat, jotka ko. kalenterivuoden 
aikana täyttävät 22, 21 tai 20 vuotta. 

M19- ja N19-sarjoihin lukeutuvat kaikki ne urheilijat, jotka ko. kalenterivuoden 
aikana täyttävät 19 tai 18 vuotta. 

M17- ja N17-sarjoihin lukeutuvat kaikki ne urheilijat, jotka ko. kalenterivuoden 
aikana täyttävät 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia. 

Eri luokkien (A-, B- ja C-luokat) tulosvaatimukset selviävät oheisista sarjoittain 
laadituista taulukoista, jotka SUL:n kilpailuvaliokunta vahvistaa. 

 

Viestijoukkueiden luokittelu 

Viestijoukkueilla on oma luokitus, jota seurat voivat käyttää omia vertailujaan ja 
tilastojaan varten. 

 

Hyväksyttävät tulokset 

Luokittelua ja virallisia tilastoja varten hyväksytään Suomen Urheiluliiton, SUL:n 
alueen tai piirin etukäteen myöntämällä luvalla järjestetyissä kilpailuissa saavutettu 
tulos. Kilpailut tulee olla haettuina kilpailukalenteri.fi-järjestelmän kautta 
viimeistään 3 päivää ennen varsinaista kilpailupäivää ja järjestävän seuran tulee olla 
SUL:n jäsenseura. Urheilijan tulee edustaa SUL:n jäsenseuraa ja hänellä tulee olla 
voimassa oleva yleisurheilulisenssi. Maantiekilpailuissa reitin tulee olla virallisesti 
mitattuna. 

 

Suurmestari- ja mestariluokan tulosten hyväksyminen edellyttää sitä, että kilpailun 
olosuhteet ovat vastanneet Suomen ennätykselle asetettavia vaatimuksia. 

Suomen Urheiluliittoon kuulumattomien järjestäjien kilpailuissa saavutetut tulokset 
voidaan hyväksyä luokittelu- ja tilastokelpoisiksi A-, B- ja C-luokissa vain, jos 
kilpailujen tuomarit ovat liiton rekisteröityjä tuomareita ja liitto, alue tai piiri on 



hyväksynyt ennakkoon kilpailut luokittelukelpoisiksi. Tällaisia kilpailuja voivat vain 
olla esim. koululaiskisat tai ammattiryhmien (esim. poliisit) mestaruuskilpailut. 

 

Suomen ennätyksiksi hyväksyttävät tulokset 

Suomen ennätyksiä koskevat säännöt ja toimintaohjeet on koottu yhtenäiseksi 
säännöstöksi, joka astui voimaan 1.1.2007 ja jota on viimeksi päivitetty 17.9.2014. 
Säännöstö ja siihen liittyvä virallisten SE-lajien luettelo löytyy SUL:n nettisivuilta. 
Suomen ennätykset noteerataan sarjoissa M, N, M/N22, M/N19 ja M/N17. Suomen 
ennätykset noteerataan erikseen ulkoradoilla ja sisäradoilla. 

Miesten tai naisten sarjojen virallisten lajien Suomen ennätystuloksen (halli- ja 
ulkoradat) hyväksyminen edellyttää dopingtestinäytteen antamista 24 tunnin 
kuluessa ennätystuloksen tekemisestä. Viestien SE-tapauksissa testataan koko 
ennätysjoukkue. Testivelvollisuus koskee aktiivisten Suomen ennätysten listalla olevia 

lajeja, jotka ovat Olympiakisojen tai sisäratojen MM-kisojen ohjelmassa.  Kilpailun 
järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että lähin testauspaikka on tiedossa ja 
palvelun saatavuus varmistettuna (jollei sitten testausryhmä ole muutenkin 
kilpailupaikalla). 

Urheilijoita ja kilpailun järjestäjiä koskevat tarkemmat dopingtestausohjeet sekä 
erityisohjeet koskien maailman ja Euroopan ennätyksiä ovat omana lukunaan 
toisaalla tässä kalenterissa. 


