Mesterskabsmanual DM mangekamp
Danske atletik mesterskaber i mangekamp 2019

ØSTERBRO STADION
31. AUGUST TIL 1. SEPTEMBER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sparta Hallen
Overnatning på feltmaner
Østerbro Stadion

Sparta Hallen
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø
Sparta Hallen ligger klods op ad Østerbro Stadion
Vi tilbyder overnatning på gulvet i Sparta Hallen
eller på vores måtter.
Toilet og bad i vores omklædningsrum på 1. Sal
Pris: 40 kr.

Morgenmad
Spartas Klublokale

Kl. 08.00 – 10.00 lørdag
Kl. 07.00 – 10.00 søndag

Morgenmads buffet
Pris: 50 kr. pr. person
Kun ved forudbestilling

Franskbrød og rugbrød
Smør, marmelade, ost, pålæg, pålægschokolade
Yoghurt, müsli
Juice
Kaffe, te og vand
Husk at oplyse om allergier

Frokost
Spartas Klublokale

Kl. 11.30 – 14.30 lørdag og søndag

Frokost buffet
Pris: 60 kr. pr. person
Kun ved forudbestilling

Alt muligt godt fra salater, tærter, frikadeller, brød, pålæg
og kage sidst på dagen.
Inkl. saft og vand

Aftensmad
Spartas Klublokale

Kl. 18.00-20.00 lørdag

Pris: 70 kr. pr. person
Kun ved forudbestilling

Vi serverer kylling med kokos/karry sovs samt tilbehør.

Ovenstående skal forudbestilles. Hvis nødvendigt tilpasses spisetider, så det passer med tidsskemaet. Madbilletter
udleveres ved ankomst.

Kiosk
Spartas kiosk har åbent under hele stævnet
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Tidsskema og startlister
Endeligt tidsskema kan ses på atletik.sparta.dk/dm-mangekamp. Tidsskema vil også fremgå af iMars, hvor også
startlisterne kan ses. Startlister og resultatlister bliver ikke hængt op ved sekretariatet – vi sparer på papiret.

Resultatlister
Resultater bliver løbende opdateret på www.imars.dk/liveboard - vi opdaterer live ude på øvelsesstederne så man kan
sidde og følge med hjemmefra.

Rekorder
Klubberne er selv ansvarlige for at indberette evt. nye danske rekorder efter stævnet, så de kan blive opdateret på
www.statletik.dk

Sekretariat
Stævnesekretariatet findes for enden af tribunen bag målstregen – ved regn flytter sekretariatet ind under tribunen.

Startnumre
Afhentes klubvis i sekretariatet. Startnummeret skal bæres synligt og må ikke bøjes.
Sekretariatet åbner kl. 9.30 lørdag og kl. 8.00 søndag,

Disciplin

Placering

Løb

På brystet

Kast

På brystet

Længde

På brystet

Højde og stang

Valgfrit

Konkurrencedragter
Alle deltagers konkurrencedragter skal overholde reglerne anført i atletikreglementets regel 143.

Afkrydsning
Der vil ikke være afkrydsning til dette stævne.

Afbud
Afbud meldes på mail til charlotte@sparta.dk indtil fredag kl. 18 herefter er det kun muligt at melde afbud i
sekretariatet.

Efteranmeldelse
Efteranmeldelse kan ske frem til onsdag den 28. august kl. 11.00

Opvarmning
Opvarmning foregår i Fælledparken, Mini Stadion eller i Sparta Hallen. Der kan dog også varmes op de steder, hvor
der ikke foregår konkurrencer.

Mangekamps ”rest area”
Sparta Hallen kan benyttes til hvileområde (rest area). I skal dog selv sørge for madrasser og tæpper for at gøre jer
det behageligt.
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Indvejning af redskaber
Foregår bag målstregen. Indvejning senest 1 time før første øvelse. Martin er ansvarlig for indvejning.

Callroom
Der er ikke callroom til dette stævne.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelse gennemføres umiddelbart efter endt mangekamp, såfremt der ikke er varslet
protester/indsigelser. Der er forbundsmedaljer til 14-15 år, 16-17 år, 18-19 år samt 20-22 år, mens der i senior er DIF
medalje til vinderen. For 10-11 år og 12-13 år vil der også være medaljer (dog ikke forbundsmedaljer). Der vil
endvidere være små gaver til de 3 bedste i hver årgang.

Stadion
Østerbro Stadion har følgende:
8 rundbaner
8 ligeud baner
Længdespring 1 og 2 – hoveddommeren afgør på dagen, hvilken der er længdespring 1 og 2
Højdespring 1 ligger ved diskosburet
Højdespring 2 ligger ved 100 m start
Stangspring
Spydkast/boldkast
Diskos
Kuglestød
Ved modvind prøver vi at vende banen til sprint/hæk

Beregninger i mangekamp
Kvinder:

7-kamp fra 14-15 år til senior benyttes IAAF-pointtabel

Piger:
Mænd:

3- og 5-kamp for 10-13 år benyttes DAF’s 2004 ungdomstabel
9- og 10-kamp fra 14-15 år til senior benyttes IAAF-pointtabel

Drenge:
Masters:

3- og 5-kamp for 10-13 år benyttes DAF’s 2004 ungdomstabel

Øvelsesrækkefølge
7-kamp:
9-kamp:
10-kamp:
3-kamp:
5-kamp:

100hæk – højde – kugle – 200 m – længde – spyd – 800 m
100hæk – diskos – stang – spyd – 200m – længde – kugle – højde – 800m
100m – længde – kugle – højde – 400m – 110hæk – diskos – stang – spyd – 1500 m
spring – kast - løb
hæk – kugle – længde – spyd – 600 m

Seedninger
Vi seeder i løbene, så heatene bliver inddelt efter årsbedste tider. Det kan også være på tværs af aldersgrupper, hvis
aldersgrupperne kæmper i samme gruppe. På den måde får vi de bedste betingelser for mangekæmperne

Springhøjder
Højdespring:
Stangspring:

Valgfri starthøjde herefter 3 cm interval
Valgfri starthøjde herefter 10 cm interval
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Højde og afstande mellem hækkene
Aldersgruppe

Distance

Højde

Antal

Afstand 1. hæk

Afstand ml. hækkene

Afstand til mål

P13

60

76,2

6

11,75

7,65

D13

80

76,2

8

12,00

8,00

12,00

P15

80

76,2

8

12,00

8,00

12,00

D15

100

83,8

10

13,00

8,50

10,50

P17

100

76,2

10

13,00

8,50

10,50

D17

110

91,4

10

13,72

9,14

14,02

P19+P22+K

100

83,8

10

13,00

8,50

10,50

D19

110

99,1

10

13,72

9,14

14,02

D22+M

110

106,7

10

13,72

9,14

14,02

M50-59

100

91,4

10

13,00

8,50

10,50

Parkering
Det koster penge at parkere på Gunnar Nu Hansens Plads lørdag indtil kl.17, mens det er gratis hele søndagen. Der
kommer tit p-vagter forbi, så husk at betale i de opstillede automater. Vær obs. der er forskellige regler på pladsen –
kig godt efter på automaterne.

Toiletter
Der er toiletter for enden af tribunen bag målstregen samt ved KIFs klubhus. Der er også toiletter inde i Idrætshuset og
i Spartas Klubhus.

Omklædning
Der kan klædes om i Idrætshuset eller i Spartas Klubhus.

Ophold på inderkredsen
Det er kun deltagere, trænere, dommere og fotografer, der må befinde sig på inderkredsen. Forældre, venner og
kammerater må blive på tilskuerpladsen.
Græsplænen er ikke en legeplads og det kan være farligt at lege på græsset, når der også kastes spyd og diskos.

Dommere
Soarta klarer selv alle dommertjanser – det kan dog være, at vi alligevel beder om hjælp ved fx sygdom.

