Discipliner på alle tiders listerne
Statletik har fået tilføjet komplette alle tiders lister i disse discipliner:
Bane: 100, 200, 300, 400, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, kort hæk, lang hæk, 3000
forhindring
Landevej: 10 km, ½marathon, marathon
Spring: stang, højde, længde, trespring
Kast: kugle, diskos, hammer, vægt, spyd
Mangekamp: 7-kamp, 10-kamp
Stafet: 4x100, 4x400
Listerne tager udgangspunkt i de alle tiders lister, som er trykt i DAF i Tal 2008 suppleret med data
fra Statletik i perioden 2008 til i dag.
Listerne findes her - vælg Alle tiders Top-50. I rullemenuen vælges Mænd (alle) eller Kvinder (alle)
- Herefter vælges disciplingruppe og herefter en af ovenstående discipliner.

Udeladte resultater
Til forskel fra de gamle lister er der på distancerne 100-800 meter fjernet håndstoppede tider, så
listerne følger de krav som IAAF sætter til gyldige resultater. Har man brug for de håndstoppede
tider, findes de i DAF i Tal 2008. Senere på året overgår vi til en helt ny version af Stateltik og her
vil det også være muligt at se de håndstoppede resultater..
Inderesultater er også fjernet fra listen. Disse vil senere blive tilgængelige på specifikke inde alle
tiders lister.

Ikke komplette lister
Ud over de nævnte discipliner er det på Statletik muligt at vælge alle tiders lister i alle andre
discipliner end de ovenfor nævnte samt alle tiders lister for ungdom. Disse alle tiders lister er ikke
komplette og dækker kun de data vi har i systemet tilbage til 2008.
Skulle man have lyst til at lave komplette alle tiders lister i discipliner hvor de endnu ikke findes, er
man velkommen til at kontakte Statletik.

Fejl og mangler
Det er næsten umuligt at føre statistik uden at der opstår fejl – vi vil være meget taknemmelige, hvis
I kontakter Statletik, så vi straks kan rette fejl. Typiske fejl er at personer er registreret under to
forskellige navne, fx er blevet gift eller står opført under mellemnavn et sted og efternavn et andet
sted. En anden typisk fejl er, at atleten kan være opført under to forskellige fødselsår.
Da der er slettet håndstoppede tider og inderesultater, så kan der mangle resultater på listerne – vi
leder selv efter disse, men skriv endelig, hvis der mangler et resultat og det kan dokumenteres, fx i
en gammel udgave af DAF i Tal.
Mener man, at der mangler et resultat på listen, så kontakt Statletik og vedlæg dokumentation, fx
link, resultatliste eller henvisning til DAF i Tal med årgang og sidetal.
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