
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
MM-kilpailut Tampere 29.6.-10.7.2022

SUKUNIMI 
ETUNIMI 
KATUOSOITE 
POSTINUMERO 
KAUPUNKI 
MAA FINLAND 
PUHELIN +358
SÄHKÖPOSTI 
SUKUPUOLI MIES NAINEN 
SYNTYMÄAIKA P/ KK/ V 
SEURA 
HENKILÖTODISTUS  Passin/henkilökortin numero tai kopio ajokortista/

kuvallisesta kelakortistapakollinen  ensikertalaisille

IKÄRYHMÄ 
MÄÄRITYS 
(syntymäpäivän 
mukaan) 

Esimerkki: 
M&W 35 
30 kesäkuu 1982 - 29 kesäkuu 1987 
M&W 70
30 kesäkuu 1947 - 29 kesäkuu 1952

X LAJI PARAS TULOS 
2020-2022 

100 m 
200 m 
400 m 
800 m 
1 500 m 
5 000 m 

Pika-aidat (80,100,110m) 

Pitkät aidat (300,400m) 

Estejuoksu (2000,3000m) 

5 000 m ratakävely 

Maantiekävely 20km  
Maastojuoksu 

Puolimaraton 
Korkeus 
Seiväs 
Pituus 
3-loikka
Kuula 
Kiekko 
Moukari 
Keihäs 
Painonheitto 
7-ottelu
10-ottelu
heitto 5-ottelu 

ILMOITTAUTUMISMAKSUT EURO MÄÄRÄ YHTEENSÄ 
REKISTERÖINTIMAKSU 67 1 67 
SUOMIMAKSU 10 1 10 
LAJIMAKSU / LAJI (ei moniottelut) 32 
MONIOTTELUMAKSU 
(7-ottelu, 10-ottelu ja heitto 5-ottelu) 

44 

PUOLIMARATON 44 
SEURALAINEN 35 
SEURALAINEN ALLE 14 V 18 

YHTEENSÄ € 

Merkitse X lajin kohdalle, mihin ilmoittaudut. 

Seuralainen: (ACCOMPANYING PERSONS) 

Nimi:______________________________________________ 

Nimi:______________________________________________ 

Yhteystieto hätätilanteita varten: (EMERGENCY CONTACT) 

Nimi:______________________________________________ 

Puhelin____________________________________________ 

Ilmoittautumismaksut on maksettava 20.4.2022 mennessä SAUL:n tilille FI43 5092 0960 9387 34, viitenumero 
220. Liitä kopio maksukuitista tämän lomakkeen mukaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen peruutus on tehtävä viimeistään 20.4.2022 mennessä. 
Jos ilmoittaudut netin kautta suoraan kilpailun järjestäjälle, ÄLÄ täytä ja lähetä tätä liittoon. 

Maantiekymppi

Käytätkö lääkkeitä, jotka saattavat edellyttää terapeuttisen  
käytön vapautustodistusta (TUE)? KYLLÄ   EI 

mikäli kyllä lisää (X)
oletusarvo ei

Yhteensä rivillä on laskukaava

Maantiekävely 10k



Hyväksyttävät ehdot 

tai sähköpostilla: toimisto@saul.fiSAUL/MM 2022 
Valimotie 10 
00380 Helsinki 

Osoite: 

Päiväys Allekirjoitus 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.4.2022. Tämä lomake ja kuitti kilpailumaksusta on oltava 
SAUL:n toimistossa 20.4.2022 

Hyväksyn kilpailun sopimusehdot sekä, että ilmoittautumiseni saa julkaista järjestäjien nettisivuilla. 

KYLLÄ EI 

Allekirjoittamalla tämän WMA:n MM ilmoittautumislomakkeen vakuutan, että parhaan tietoni ja käsi- 
tykseni mukaan terveydentilani on hyvä, eikä osallistumiselle WMA:n MM-kilpailuihin ole lääketie- 
teellistä estettä. Otan täyden vastuun WMA:n MM-kilpailuihin osallistuessani mahdollisesti tapahtu- 
vasta onnettomuudesta, loukkaantumisesta tai vammasta itselleni tai omaisuudelleni. 

Annan täten myös suostumukseni osallistua doping-testiin WMA:n MM-kilpailuissa 2022, jos minut 
valitaan testattavaksi. 

Antidoping

SAUL suosittelee MM-kilpailuihin osallistuvia urheilijoita suorittamaan Puhtaasti paras-verkkokouluksen. 
Koulutus löytyy verkosta osoitteesta https://puhtaastiparas.fi/

Mikä on TUE? - Erivapaus urheilijan lääkityksessä
Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on 
sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa 
ainetta tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin 
mukaisesti. (SUEK 2022)

Erivapauden myöntämisen ehdot
Urheilijan tulee aina lääkärillä asioidessaan muistaa mainita kuuluvansa dopingvalvonnan piiriin. Tällöin 
lääkäri pystyy jo heti lääkitystä suunnitellessaan tarkistamaan yhdessä urheilijan kanssa Kielletyt aineet 
ja menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta (Suomesta saatavien resepti- ja 
itsehoitolääkevalmisteiden osalta) tai WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta, ettei 
hoidoksi ajateltu lääke ole urheilussa kielletty. Jos kyseisen sairauden hoitoon ei ole olemassa urheilussa 
sallittua vaihtoehtoa tai muusta syystä kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttö on välttämätöntä 
urheilijan sairauden hoidossa, erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kielletyn hoitomuodon 
käytön. (SUEK 2022)

Lue lisää verkkosivuilta, https://www.saul.fi/kilpailu/mm-tampere-2022/antidoping/

Lisäkysymykset: 

Käsiohjelma/ Tekninen manuuali: Haluan sähköisen version haluan paperiversion

Olen kiinnostunut osallistumaan tieteelliseen tutkimukeen         TaFMAC (Track and Field Master Athletic Cohort)

Tämän tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin, kuinka harjoittelu, urheilullinen suorituskyky ja kunto 
vaikuttavat terveyteen. Katso lisätietoja osoitteesta https://www.dlr.de/me/en/TaFMAC. Jos vastaat "kyllä" tähän kysymykseen, 
nimesi ja sähköpostiosoitteesi jaetaan tutkimuksen järjestäjille, ja he ottavat sinuun yhteyttä jossa on tietoa ilmoittautumisesta.

https://www.saul.fi/kilpailu/mm-tampere-2022/antidoping/
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