
SUOMEN URHEILULIITTO 
   

   
      
 

Lääni _________________ 
     Kunta _________________ 
 
 
Urheilukentän rekisteröinti 
 
Kentän nimi __________________________________________________________________ 
Haltija __________________________________________________________________ 
Haltijan osoite _________________________________________________________________ 
Yhteyshenkilö _________________________________________________________________ 
 
Juoksuradat 
 
Kentän R = _________ m   A = ___________   Vesiesteradan r1 = _________   r2 = _________ 
Ratojen lukumäärä: pääsuora ______ kpl   takasuora ______ kpl   kiertäviä ______ kpl 
Kiertävän radan pituus 1. radan juoksuviivalla _____________ m 
Estejuoksuradan pituus juoksuviivalla _____________ m 
Päällyste valmistunut v. ________ Valmistaja ________________________________________ 
Päällysteen nimi ja paksuus_______________________________________________________ 
 
Suorituspaikat 
 
     kpl päällysteen laatu      kpl 
Keihäänheitto   ________  ___________________ Kuulantyöntö    ________ 
Seiväshyppy     ________  ___________________ Kiekonheitto     ________ 
Korkeushyppy  ________  ___________________ Moukarinheitto ________ 
Pituushyppy      ________  ___________________ 
Kolmiloikka      ________  ___________________ 
 
Verryttelypaikat 
                kiertävä/suora   kiertävä/suora 
Lämmittelyradan koko _________________ m  ratojen lukumäärä ______________ kpl 
Lämmittelypaikat:  
seiväs,  korkeus,  pituus, kolmiloikka,  kuula,  kiekko,  moukari,  keihäs 
 
 
Varusteet    malli 
 
 Tulospalvelulaitteisto ________________________________________________________ __ 
 Elektroninen tulostaulu _________________________________________________________ 
 Kenttätulostaulut; sähköinen ________ kpl __________________________________________ 
 Kenttätulostaulut; manuaalinen ______ kpl __________________________________________ 
 Maalikamera __________________________________________________________________ 
 Optinen etäisyydenmittalaite ______________________________________________________ 
 Tuulimittarit ________ kpl _______________________________________________________ 



 Äänentoistolaitteet ______________________________________________________________ 
 Välineiden tarkistuslaitteet ________________________________________________________ 
 Kenttävarusteet kenttäluokituksen ___________ mukaisesti 
 Kilpavarusteet kenttäluokituksen ____________ mukaisesti 
 
Huolto- ja yleisötilat 
 
  kpl yht. m2 huomautukset   
Pukuhuoneet  _________ _________ ____________________________________ 
Pesuhuoneet  _________ _________ ____________________________________ 
Saunat  _________ _________ ____________________________________ 
Urheilijat WC-tilat _________ _________ ____________________________________ 
Yleisön WC-tilat _________ _________ ____________________________________ 
Kuuluttamo/ajanotto _________ _________ ____________________________________ 
Maalikuvantulkintatila _________ _________ ____________________________________ 
ATK-tilat  _________ _________ ____________________________________ 
Tulospalvelutilat _________ _________ ____________________________________ 
TV/Radioselostamot _________ _________ ____________________________________ 
Lehdistötilat  _________ _________ ____________________________________ 
Toimistotilat  _________ _________ ____________________________________ 
Lääkintätilat  _________ _________ ____________________________________ 
Tuomariston tilat _________ _________ ____________________________________ 
Kahvio __________ henk. _________ _________ ____________________________________ 
Ravintola ________ henk. _________ _________ ____________________________________ 
Kenttähenkilöstön tilat _________ _________ ____________________________________ 
Lämminvarasto _________ _________ ____________________________________ 
Kylmävarasto _________ _________ ____________________________________ 
Muut tilat  _________ _________ ____________________________________ 
  _________ _________ ____________________________________ 
 
Katsomotilat 
 
Katettu katsomo ________ kpl  istumapaikat ________ kpl  seisomapaikat ________ kpl 
Avoin katsomo ________ kpl  istumapaikat ________ kpl  seisomapaikat ________ kpl 
Väliaikaiset istumapaikat katettuja ________ kpl  avoimia ________ kpl 
 
 
Kentän autopaikat _____________________  kpl 
 
 
Päiväys ________________________________________   _____ / _____ 20____ 
 
Haltijan allekirjoitus _________________________________________________ 
 
Nimen selvennys      _________________________________________________ 
 
Liitteet: Jäljennös kentän mittaustodistuksesta ja kentän mittapiirustus 1:250. 
Olosuhteiden muuttuessa on rekisteröinti uusittava. 


