Riktlinjer för klubbrekordsstatistik
Klubbrekordsstatistiken är skapad i efterhand vilket naturligt har lett till att en del resultat saknas.
De resultat som finns med i statistiken är tagna dels från tekniksidans resultatstatistik (som
inleddes 2005), dels från resultatrapporteringen på hemsidan (som inleddes 2006), dels från våra
egna arrangemang och dels från äldre genomsökta resultatlistor från tävlingar i huvudsak i
Stockholmsområdet på 2000-talet.
Utöver det så har även veteranresultat från 1990-talet noterats i statistiken.
Det faktum att klubbrekord inte har förts sedan klubbens start innebär att statistiken aldrig
kommer bli komplett, men med en del arbete så kan den förhoppningsvis bli så korrekt som
möjligt.
De resultat som noteras i klubbrekordsstatistiken gäller arenaresultat i friidrott samt
inomhusresultat i friidrott. För en med detaljerad förteckning över kriterier för klasser och grenar
se nedan.
Giltiga klubbrekord skall ha uppnåtts under regelrätta förhållanden. För en mer detaljerad
förteckning över kriterier för resultat se nedan.

Kriterier för klasser och grenar
De klasser som är giltiga för klubbrekord är uppdelade i 6 kategorier:

 Flickor 13 år och yngre
o F13
o F12
o F11
o F10
o F9
o F8
o F7
o F6
o F5
o F4
o F3
 Flickor mellan 14 och 19 år
o F14 (inomhus)
o F14 (utomhus)
o F15 (inomhus)
o F15 (utomhus)
o F16 (inomhus)
o F16 (utomhus)
o F17 (inomhus)
o F17 (utomhus)
o F18 (inomhus)
o F18 (utomhus
o F19 (inomhus)
o F19 (utomhus)
 Kvinnor seniorer och veteraner
o K22 (inomhus)
o K22 (utomhus)
o K (utomhus)
o K (inomhus)
o K35 (inomhus)
o K35 (utomhus)
o K40 (inomhus)
o K40 (utomhus)
o K45 (inomhus)
o K45 (utomhus)
o K50 (inomhus)
o K50 (utomhus)
o K55 (inomhus)
o K55 (utomhus)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

K60 (inomhus)
K60 (utomhus)
K65 (inomhus)
K65 (utomhus)
K70 (inomhus)
K70 (utomhus)
K75 (inomhus)
K75 (utomhus)
K80 (inomhus)
K80 (utomhus)
K85 (inomhus)
K85 (utomhus)
osv.

 Pojkar 13 år och yngre
o P13
o P12
o P11
o P10
o P9
o P6
o P7
o P6
o P5
o P4
o P3
 Pojkar mellan 14 och 19 år
o P14 (inomhus)
o P14 (utomhus)
o P15 (inomhus)
o P15 (utomhus)
o P16 (inomhus)
o P16 (utomhus)
o P17 (inomhus)
o P17 (utomhus)
o P18 (inomhus)
o P18 (utomhus
o P19 (inomhus)
o P19 (utomhus)
 Män seniorer och veteraner
o M22 (inomhus)
o M22 (utomhus)
o M (utomhus)
o M (inomhus)
o M35 (inomhus)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

M35 (utomhus)
M40 (inomhus)
M40 (utomhus)
M45 (inomhus)
M45 (utomhus)
M50 (inomhus)
M50 (utomhus)
M55 (inomhus)
M55 (utomhus)
M60 (inomhus)
M60 (utomhus)
M65 (inomhus)
M65 (utomhus)
M70 (inomhus)
M70 (utomhus)
M75 (inomhus)
M75 (utomhus)
M80 (inomhus)
M80 (utomhus)
M85 (inomhus)
M85 (utomhus)
osv.

De grenar som är giltiga för klubbrekord är uppdelade i 5 kategorier:

 Slätlöpning
o 60 m (Samtliga klasser P/F3 upp till P/F12. Endast inomhusresultat för P/F13 och



äldre)
o 80 m (Endast utomhusresultat för P/F12 och P/F13)
o 100 m (Endast utomhusresultat för P/F14 och äldre)
o 200 m
o 300 m (Endast för P/F15 och yngre)
o 400 m
o 600 m (Endast för P/F15 och yngre)
o 800 m
o 1 000 m
o 1 500 m
o 2 000 m
o 3 000 m
o 5 000 m
o 10 000 m
o 20 000 m
o 25 000 m
o 30 000 m
Häck- och hinderlöpning






o 60 m häck (inomhus för samtliga klasser, utomhus endast för P/F13 och yngre,
K60 och äldre)
o 80 m häck (endast för F14 och F15 utomhus samt K40-K55 och M70 och äldre
utomhus)
o 100 m häck (för F16 upp till K35 utomhus, M50-M65 utomhus samt för P14 och
P15 utomhus)
o 110 m häck (endast för P16 upp till M45 utomhus)
o 200 m häck (endast för P/F13 och yngre utomhus)
o 300 m häck (endast för P/F14 till och med P/F19 samt för M60 och äldre och K50
och äldre utomhus)
o 400 m häck (endast för M/K22 upp till M55 respektive K45 utomhus)
o 1 500 m hinder (endast för P/F14 och P/F15 utomhus)
o 2 000 m hinder (endast för P/F16 upp till P/F19 samt för M60 och äldre respektive
K35 och äldre utomhus)
o 3 000 m hinder (endast för M22 upp till M55 samt för K22 och K utomhus)
Stafetter
o Ingen specificering för stafettsträckor, samtliga resultat godkänns.
Hoppgrenar
o Höjdhopp
o Stavhopp
o Längdhopp zon (endast för P/F13 och yngre)
o Längdhopp (endast för P/F14 och äldre)
o Trestegshopp zon (endast för P/F13 och yngre)
o Trestegshopp (endast för P/F14 och äldre)
Kastgrenar
o Kulstötning
o Diskuskastning
o Släggkastning
o Spjutkastning
o Viktkastning (endast inomhus)
o Bollkastning (endast för P/F13 och yngre)

Kriterier för resultat
Allmänt:

 Alla regler för häckhöjder och avstånd, användande av zon i längd och tresteg samt
kastvikter måste vara korrekt för klassen för att ett resultat skall noteras som klubbrekord.

Ej officiella grenar:


Resultat uppnådda på sträckor som ej finns med ovan, eller som ej ingår i de officiella
grenarna för klassen skrivs under “ej officiella grenar”.




Här noteras även resultat gjorda i äldre distanser (så som 100 yards, 1 engelsk mil och 1
timmes-löpning).
Här noteras mer lekbetonade grenar (så som Vortexspjut) samt sådana som det är svårt att
upprätta en tävling i igen under likvärdiga förhållanden.

Markeringar:
Det finns 5 olika markeringar på ett resultat:
* En stjärna efter ett resultat syftar på att resultatet ej har uppmätts med korrekt elektronisk
tidtagningsutrustning, dvs resultatet är uppmätt med handtidtagning.
^ En cirkumflexaccent efter ett resultat syftar på att resultatet ej har uppmätts med korrekt
vindmätning. Detta krävs utomhus vid slät- och häcklöpning på distanser upp till och med 200 m
samt i längd- och trestegshopp.
w Ett litet W efter ett resultat syftar på att resultatet är uppmätt med för stark medvind. Dvs det är
uppmätt med en medvind överstigande 2,0 m/s.
+ Ett plustecken efter ett resultat syftar på att det är uppmätt som en mellantid i ett lopp. Detta kan
till exempel ses på en 5 000 meters mellantid i ett 10 000 meter långt lopp eller en 200 meters
mellantid i ett 400 meter långt lopp.
# Ett nummertecken efter ett resultat syftar på en övrig notering som finns specificerad på sidan.

Noteringsranking:
1. Om det bästa resultatet som uppnåtts i en gren och klass är gjort utan markeringar så är det
endast det som skrivs med i statistiken.
2. Om det bästa resultatet som uppnåtts i en gren och klass är gjort med en markering av
något slag och det näst bästa resultatet är uppnått utan markeringar så skrivs båda
resultaten med.
3. Om det bästa resultatet som uppnåtts i en gren och klass är gjort med en markering av
något slag, det näst bästa resultatet är uppnått med en annan markering och först det tredje
bästa resultatet är utan markeringar så skrivs det bästa resultatet och det bästa
markeringsfria resultatet med i statistiken.

Denna princip gäller även om de två bästa resultatet är uppnådda med markering men det näst
bästa är uppenbart ett bättre resultat under förutsättningarna som rådit. (T ex om Person 1 har
sprungit 100 meter på 12 sekunder med 5 m/s i medvind och Person 2 har sprungit samma distans
på 12,01 med bara 2,1 m/s i medvind. Båda är egentligen ogiltiga som rekord och endast det med
bäst resultat samt det bästa markeringsfria resultatet skrivs upp.
Om inget markeringsfritt resultat finns så noteras endast det bästa resultatet som är uppmätt med
en markering.

I övrigt så skall alla regler som normalt gäller vid friidrottstävlingar självklart vara uppfyllda för
rekordnotering.

Att poängtera:

 Alla löpningar måste vara utförda helt på bana. Inga typer av terräng- eller stadslopp, helt
eller delvis, skriv med i statistiken.
Det innebär att det längsta loppet som godkänns som rekord är som skrivet ovan, 30 000
meter. Maraton och halvmaraton är inte godkända sträckor för rekord på bana, men de kan
vid händelse skrivas under “ej officiella grenar”, se ovan.

 Vid banlopp så får ej kvinnor och flickor ha draghjälp av manliga löpare, rekord som är
satta för kvinnor/flickor i mixade lopp markeras med ett #.

 Alla resultat skall vara uppmätta på sanktionerade tävlingar alternativt officiellt
klubbmästerskap. Inga typer av träningsresultat kommer godkännas som rekord.

 Seniorklasserna (M och K, inomhus och utomhus) är de enda klasserna som är öppna, dvs
även resultat av personer som inte är mellan 23 och 34 år skrivs med i statistiken. Dock så
ska givetvis resultat vara uppmätta med för seniorer godkända förutsättningar. T ex så
godkänns inte längdhopp gjorda med zon som seniorrekord.

 Vid stafettävlingar är det godkänt att ta in en yngre person i laget. Klubbrekordet kommer
noteras i den äldsta löparens klass vid ungdomstävlingar samt i den yngsta löparens klass
vid veterantävlingar. Alla resultat kan skrivas med i seniorstatistiken. Lag innehållande
både veteraner och juniorer/ungdomar kommer inte godkännas som rekord.
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