
 
      
  

 
 

 
 
 

 

 

SUOMEN ILMAILULIITTO 

Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki 
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Ohje laskuvarjolajin ennätyksien käsittelystä 11.10.2019 
 
SE = Suomen ennätys 
EE = Euroopan ennätys 
ME = Maailmanennätys 
 
 
Ennätyksen järjestäjän rooli 
 

- ilmoittaa ennätyksen tekemisestä liiton toimistoon ja toimikuntaan 
- valita henkilö, joka valmistelee ennätyshakemuksen 
- varmistaa Sporting Codesta mitä ennätyksen saaminen vaatii, todennus, tulosparannus 

jne. 
- tarkastaa mikä on edellinen ennätys 
- nimetä viralliset valvojat etukäteen 
- ilmoittaa etukäteen liittoon ja lajitoimikunnalle, jotta lajitoimikunta voi lähettää 

halutessaan paikalle oman tarkkailijan 
- varmistaa, että kaikilla ennätykseen osallistujilla on asiaan kuuluvat FAI-lisenssit 
- varmistaa ennätyshakemuksen saapumisen liittoon. 

 
Ennätysanomuksen valmistelijan rooli 
 
SE 

- pitää huoli aikatauluista 
- varmistaa ennätys tehdyksi sääntöjen mukaisesti 
- kerätä ennätykseen liittyvät liitteet, kuvat, videot jne. 
- täyttää Suomen ennätyslomake ja lähettää se liiton toimistoon. 

 
Edellisten lisäksi EE ja ME 

 
- täyttää FAI:n ennakkoilmoituslomake ja lähettää se liittoon 
- täyttää kansainvälinen ennätyslomake ja lähettää se liittoon kaikkien liitteiden kanssa. 
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Lajitoimikunnan rooli 
 
SE 

- hyväksyä ennätys omassa kokouksessaan Suomen Ennätykseksi ja merkitä se 
pöytäkirjaan 

- pyytää toimistoa teettämään ennätysmitalit jaettavaksi toimikunnan tapahtumassa. 
 
Edellisten lisäksi EE ja ME 
 

- pyytää toimistoa tekemään mahdolliset onnitteludiplomit / pyytää toimistoa tilaamaan 
FAI:lta diplomit 

- kirjata pöytäkirjaan, että toimikunta vastaa kuluista, kuten mitalit kaiverruksineen, 
diplomit ja maksu ennätyksestä (EE ja ME) FAI:lle yms. 
 

Virallisten valvojien ja tuomareiden roolit 
 

- valvoa ennätysyritys ja hyväksyä se omalla allekirjoituksellaan. 

 
Liiton toimiston rooli 
 
SE 

- saatuaan tiedon ennätysyrityksen tekemisestä tiedottaa toimikuntaa 
- välittää ennätyksen tekijältä tai sen valmistelijalta saamansa materiaalit toimikunnalle 

hyväksyttäväksi 
- kaiverruttaa ennätysmitali jaettavaksi lajin tapahtumassa tai toimikunnan 

määrittelemällä tavalla. 
 

Edellisten lisäksi EE ja ME 
 

- leimata ja lähettää ennätyksen tekijältä tai sen valmistelijalta saamansa ennakkoilmoitus 
FAI:lle ennen 7 päivän kulumista ennätyksen tekemisestä 

- kasata saamansa materiaalit kansainväliseen ennätykseen 
- tehdä etusivu FAI:lle lähetettäväksi 
- allekirjoittaa, leimata ja lähettää kaikki ennätykseen liittyvät liitteet FAI:lle ennen 120 

päivän täyttymistä 
- lähettää samat myös paperipostina FAI:lle 
- ulkomailla tehdyt tehdä ennätysdiplomit jaettavaksi lajin tapahtumassa tai toimikunnan 

määrittelemällä tavalla 
- Suomessa tehty tilata FAI:lta ennätysdiplomit jokaiselle. 


