KILPAKÄVELYJEN AIKASAKKOALUEEN JÄRJESTELYISTÄ:

IAAF:n säännön 230.7 (c) mukaisesti urheilija ohjataan "AIKASAKKOALUEELLE”,
mikäli hän on saanut kolmelta eri kilpakävelytuomarilta punaisen varoituskortin.
Aikasakon pituus riippuu käveltävästä matkasta;
•

Aikasakot:

5000m/5km ja sitä lyhyemmät matkat
10000m/10km
20000m/20km
30000m/30km
50000m/50 km

30 sek.
1 min
2 min
3 min
5 min

AIKASAKKOALUEEN SIJAINTI JA VARUSTELU:
•
•
•

•
•
•

•

Kilpailunjärjestäjän tulee huolehtia aikasakkoalueen merkitsemisestä, joka
tulee sijoittaa ratakävelyissä noin 80m ennen maalia, maantiekävelyissä noin
80m ennen maalia reitti huomioon ottaen.
Aikasakkoalueen tulee sijaita myös ylituomarin sihteerin pöydän ja
varoitustaulun läheisyydessä, siten, että urheilijat voivat taululta nähdä
punaisten varoituskorttien määrän.
Aikasakkoalueen pituus on 10m ja leveys ratakilpailuissa radoilta 5-7,
maantiekilpailuissa pituus 10m, leveys voi vaihdella riippuen käytettävissä
olevasta reitistä.
Aikasakkoalue erotetaan kävelyreitistä kartioilla tai aidoilla tai muulla selvästi
erottuvalla tavalla.
Aikasakkoalueen sisäänkäynti ja uloskäynti sijoitetaan alueen päätyihin siten,
että urheilija pääsee sinne suoraan reitiltä.
Urheilija saa vapaasti liikkua aikasakkoalueen sisällä, mutta siellä ei pidä olla
urheilijaa varten penkkejä tai juomia tai muuta urheilijan avustamista.
Urheilija saa kuitenkin keskustella valmentajansa kanssa (valmentaja reitin
ulkopuolella).
Aikasakkoalueella tulee olla aikasakkoalueen toimitsijoille pöytä ja tuoli sekä
mahdollinen suoja sateen varalle.

•
•
•
•

Toimitsijoita varten tarvitaan yksi tai useampia ajanotto kelloja, joilla
aikasakkoja mitataan.
Pöytäkirja (paperi) aikasakkojen merkitsemistä varten.
Aikasakon määrää osoittava laikka (A4 pahvikin käy), 30 sek., 60 sek. tai 1
min, 2 min, 3 min jne.
Laikka (pahvi) jossa 10 sek. jäljellä osoittava aika.

TARVITTAVAT TOIMITSIJAT JA TEHTÄVÄT:
•
•
•

•
•
•
•

Kilpailunjärjestäjän tulee nimetä aikasakkoalueelle kaksi toimitsijaa, sekä
kävelyjen ylituomarille mahdollinen apulainen.
Kävelyjen ylituomarin vastuulla on ohjata urheilijat aikasakkoalueelle.
Kävelyjen ylituomari nimeää yleensä kävelyjen ylituomarin apulaisen tai
jonkun aikasakkoalueen toimitsijan tähän tehtävään, silloin kun ei voi itse olla
aikasakkoalueen läheisyydessä esim. kilpailun lopussa, jossa kävelyjen
ylituomarin tulee olla maalin läheisyydessä.
Kävelyjen ylituomarin sihteeri ilmoittaa ylituomarille ja ylituomarin
apulaiselle/nimetylle toimitsijalle kun joku urheilija on saanut kolme punaista
varoituskorttia ja urheilija tulee ohjata aikasakkoalueelle.
Aikasakkoalueen toimitsijat käynnistävät urheilijan aikasakon ajanoton sillä
hetkellä, kun urheilija astuu sisälle aikasakkoalueelle.
Urheilijalle ilmoitetaan laikalla tai muuten kun hänellä on 10 sek. jäljellä
aikasakosta.
Toimitsijat kirjaavat aikasakkopöytäkirjaan urheilijan numeron sekä sen
tarkan kellonajan, milloin urheilija on saapunut aikasakkoalueelle ja sen ajan,
milloin hän on poistunut alueelta.

Mahdolliset lisätiedot: SUL / Kilpakävelytoimikunta.

2.6.2019

