Ansökning av tävlingar startar
Nationella tävlingar 2019; ansökningsfönster 15.11–30.11.2018
Regiontävlingar 2019; ansökningsfönster 15.11–30.11.2018
Tävlingar som distriktet beviljar 2019; ansökning enligt distriktets anvisningar f.o.m. 15.1.2019

Nationella tävlingar 2019 (ansökningstid 15–30.11.2018).
Nationella tävlingar är tävlingar under utomhussäsongen (ban/fältgrenar) för allmänna klassen.
Övriga tävlingar är regiontävlingar och distriktstävlingar. Ungefär 10 st nationella utomhustävlingar
beviljas 2019. Dessa administreras av SUL och regionens tävlingsansvarsperson. Tävlingarna ansöks
elektroniskt via ansökningstjänsten.
Ansökningslänk: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Grenutbudet koordineras och besluts gemensamt mellan arrangören och SUL. Arrangören ger förslag
på grenar i samband med den elektroniska ansökningen.
Ansökningskrav för nationella tävlingar:






Grenar för alla grengrupper (sprint, uthållighetslöpn., hopp, kast)
Minst 12 grenar.
Grenar för klasserna 19/17 kan finnas med.
400 m arena med allvädersbanor. Banbeläggning tävlingsplatser bör vara i gott skick.
Målsättning att i framtiden få ordna stjärntävlingar.

Regiontävlingar 2019 (ansökningsfönster 15-31.11.2018)
OBS! Ny tävlingsform som regionen koordinerar.
Regiontävlingar för utomhussäsongen 2019 samt halltävlingar för inomhussäsongen 2019 skall ansökas
via den elektroniska ansökningsblanketten.
Ansökningslänk: http://www.kilpailukalenteri.fi/kilpailuhaku/
Till regiontävlingar hör:
 Utomhustävlingar
 Halltävlingar
 Gångtävlingar
 Tävlingar på landsväg
På den elektroniska ansökningens blanketten skall ansökta tävlingsklassen anges, tex. för en halltävling
märks ”Halltävling”. Den slutliga klassifieringen av tävlingen och tidpunkt avgörs av regionen och
tävlingsutskottet utgående från ansökan.
Som grund för bestämmandet av tävlingsklassen används i främsta hand tävlingsutskottets
rekommendationer, men tävlingsutskottet kan i specialfall avvika från rekommendationerna, tex. vid
”en grens inbjudningstävlingar”.
OBS! Endast tävlingsansökningar som gjorts via den elektroniska ansökningsblanketten beaktas.
Tävlingar med mindre grenutbud hör till tävlingar som distriktet beviljar.

Utomhustävlingar (regiontävlingar):
 Tävlingar under utomhussäsongen
 I huvudsak grenar för 19/17-klasserna samt för allmänna klassen (omfattande grenutbud för
nämnda klasser), (grenutbudet kan utökas med några grenar för F/P klasserna) tyngdpunkten
skall dock vara för 17 och äldre klasserna).
 Flerdagars tävlingar, typ ”Games” tävlingar för ungdomar
Halltävlingar:




tävlingar i hallar med rundbanor
i huvudsak grenar för allmänna klassen
betydande nationella ungdomshalltävlingar

Gångtävlingar:


På bana (m) eller landsväg (km) ordnade gångtävlingar

Landsvägsgrenar omfattande maraton och halvmaraton:


Endast tävlingar på officiellt uppmätta rutter

OBS!





Föreningskamper och veteranidrotts- samt övriga organisationers tävlingar ansöks via
distriktet.
Föreningstävlingar (stängda, tex. mästerskapstävlingar) ansökas som
föreningstävlingsklasstävling (inte statistikduglig).
Terräng-, motion- och övriga ”på inte officiellt uppmätta rutter” tävlingar ansökas via distriktet.
Halltävlingar för klasserna H/D22-17 och/eller P/F-klasser som ordnas i hall utan rundbana skall
ansökas via distriktet.

Tilläggsuppgifter angående regiontävlingar fås av regionens tävlingsansvarsperson (kontaktuppgifter i
slutet av detta brev) eller av förbundets tävlingschef Mika Muukka.

Ansökningsbegränsningar för tävlingar


Principen är att en tävlingsarrangör/kommun kan arrangera en televiserad tävling under
tävlingssäsongen.

OBS!





Nationella tävlingar och grenar för H/D, H/D22-klasserna i samband med regiontävlingar
beviljas inte samma dagar som TV-och Stjärntävlingar.
Grenar för klasserna H/D, H/D22 i regiontävlingar beviljas inte under samma dagar som
nationella tävlingar ordnas.
Dessa begränsningar gäller inte för landskamper eller dylika tävlingar.
För övriga tävlingsarrangemangs inverkan tas hänsyn vid val av arrangör.

Tävlingar som beviljas av distrikten för 2019
Distriktstävlingar beviljade av distrikten ansöks via den elektroniska ansökningsblanketten och för
dessa öppnas ett eget ansökningsfönster i ”kilpailukalenteri.fi” 15.1.2019.
Ansökningsfönstrets längd meddelas senare.

Värdetävlingskalender
Värdetävlingskalendern (på finska ”Arvokilpailukalenteri”) finns på förbundets hemsida under punkten:
Kilpailut ja olosuhteet - Kilpailukalenterit. Viktiga tävlingar under året 2019 bör noteras vid ansökning
av tävlingar, eftersom datum för GP- och Stjärntävlingar fungerar som begränsningar för övriga
tävlingar. Dessa tävlingsdatum avgjordes före ansökningsfönstret för nationella tävlingar öppnades
15.11.2018.

OBS!!
Redan beviljade FM-, GP-, Stjärntävlingar, karnevaler och föreningscup-finaler skall kompletteras
med fullständiga uppgifter via den nu öppna elektroniska ansökningsblanketten under tiden 1530.11.2018.

