SM-kisojen urheilukenttien olosuhdevaatimukset (ei Kalevan kisat) 22.4.2022
Yleistä
Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien yleisurheilun
kansainvälisten sääntöjen määräykset.
Urheilukentästä on oltava virallisesti allekirjoitettu urheilukentän mittauspöytäkirja.
Juoksurata
Kiertäviä 400 m:n ratoja on oltava 6 kpl; SM-viestit ja SM22 kiertäviä ratoja 8 kpl.
Suositellaan etusuoralle 8 rataa ja 100–110 m:n mittaiset pikamatkat voitaisiin juosta
sekä etu- että takasuoralla.
Ratapinnoite
Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusoppaan mukainen.
Pinnoitteen vaatimukset:
• Materiaalin tulee olla muovi- tai kumisidonnaista ainetta.
• Pinnan paksuus tulee vähintään olla 12 mm, suositus 13 mm.
• Neljän metrin linjalaudalla mitattuna pinnan epätasaisuus ei saa ylittää 6 mm,
eikä metrin linjalaudalla mitattuna 3 mm missään suunnassa tai kohdassa.
Porrastusta saa olla enintään 1 mm.
• Avonaisia halkeamia tai railoja ei saa olla.
• Värin tulee kullakin värialueella olla yhtenäinen; ei saa olla kirjava.
• Pinta tulee olla kaikilta osin tasalaatuinen.
• Juoksurataviivamaalaukset tulee näkyä selvästi, mutta ns. vanhoja viivoja ei
saa näkyä yhtään nykyisen pinnan alta.
• Materiaali on WA:n sertifioima tuote
Päätyalueet
Pinnoitettujen päätyalueiden päällysteen paksuus tulee olla vähintään 12 mm.
Korkeushyppy
Päällyste päätyalueiden mukainen.
Seiväshyppy
Kuoppalaatikot vauhdinottoradan molemmissa päissä. SM-moniotteluissa
suositellaan kahta rinnakkaista vauhdinottorataa. Päällyste päätyalueiden mukainen.

Pituushyppy ja kolmiloikka
Suorituspaikkoja on oltava vauhtiradan molemmissa päissä. Päällyste juoksuradan
mukainen.
Kuulantyöntö
Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m:n leveydeltä kehän
reunasta.
Kiekon- ja moukarinheitto
Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m leveydeltä kehän
reunasta.
Heittohäkki on oltava kansainvälisten sääntöjen mukainen. Turvallisuusseikkoihin on
kiinnitettävä erityistä huomiota heittokehää ja -sektoria sijoitettaessa.
Keihäänheitto
Suorituspaikkoja suositellaan molempiin päätyihin. Päällyste päätyalueiden mukainen.
Huoltotilat ja yleisöpalvelutilat
Kentällä tulee olla tarpeelliset huolto- ja yleisöpalvelutilat. Urheilukentillä tulee olla
200 henkilön katettu katsomo.
Lähetys-, ajanotto- ja tulospalvelut
•
•
•
•
•
•
•

Kentällä tulee olla käytössä automaattinen ajanottojärjestelmä.
Kaapeloinnin tulee olla kentän pinnan alla ja kytkennät tehdään kaapelilaivoissa,
joita tulee olla vähintään 4 kpl.
Suositellaan kaapelointia molempien maalien kohdalle maalikameraa varten.
Lähetyskovaääniset jokaiselle omilta radoilta lähteville.
Suositellaan vilpinpaljastuslaitteita.
EDM pitkille heitoille.
Elektroninen maalikello on pakollinen.

Äänentoistojärjestelmä
Kentällä tulee olla käytettävissä äänentoistojärjestelmä.
Lämmittelyalue
Jokaiselle lajille lämmittelyalue.

