Mesterskabsmanual DM mangekamp
Danske mesterskaber i mangekamp 2020

ØSTERBRO STADION
29. AUGUST OG 30. AUGUST

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dansk Atletik og Sparta Atletik og Løb afholder danske mesterskaber i mangekamp 2020 på Østerbro
Stadion.
Vi glæder os til at se de bedste mangekæmpere til en spændende og begivenhedsrig weekend i København.
Charlotte Beiter Bomme, stævneleder DM mangekamp 2020
___________________________________________________________________

Kontaktoplysninger
Stævneleder
Charlotte Beiter Bomme
Mobil: 21 27 07 48
charlotte@sparta.dk

Dansk Atletik Ansvarlig
Katja Salivaara
Mobil: 24 45 71 91
katja@dansk-atletik.dk

Teknisk manager
Anja Lindholm
Mobil: 53 39 12 75
Anjalindholm4@gmail.com

Teknisk delegeret
Bo Rasmussen
Mobil: 20 57 67 86
bo@dansk-atletik.dk

Roster ansvarlig og stævnekontor
Søren Speich Sørensen
Mobil: 51 52 81 09
sorenspeich@yahoo.com

Stævnetilmelding
spartastaevnetilmelding@sparta.dk

Atletik TV
Tom Jensen
Mobil: 21 80 94 91
tom@dansk-atletik.dk
www.atletiktv.dk

Overdommer
Niels Christian Bendixen
Mobil: 30 33 20 38
niels@ncbmail.dk
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Østerbro Stadion
Østerbro Stadion

Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 København Ø

Frokost - Officials
Spartas Klublokale

Kl. 12.30 – 15.30 lørdag
Kl. 12 – 14 (frokost) og kage kl. 15-16 søndag

Kan kun bruges af officials

Vi serverer sandwich, frugt, kage og 1 drik til alle officials i
corona-venlige portionsanretninger

Kiosk
Spartas kiosk har åbent under hele stævnet.
Kiosken er placeret i svinget ved 1500 m start.
Her sælger vi sandwich, toast, søde sager og drikkelse

Tidsskema og startlister
Endeligt tidsskema kan ses på atletik.sparta.dk/dm-mangekamp. Tidsskema vil også fremgå af Roster App: DM Mangekamp,
hvor også startlisterne kan ses. Startlister og resultatlister bliver ikke hængt op – vi sparer på papiret.

Resultatlister
Resultater bliver løbende opdateret på Roster App: DM Mangekamp. Vi opdaterer live ude på øvelsesstederne, så man kan sidde
og følge med hjemmefra og fra tribunen.
Roster understøtter pointberegning på alle klasser pånær D15 9-kamp, M50/M60 10-kamp D11/P11 3-kamp og D13/P13 5kamp. De beregnes parallelt i et regneark og publiceres løbende i Roster Feed. Stillingen for dem vil også blive printet og hængt
op ved sekretariatet.
Vær obs på at Roster for P15 viser 100 m hæk i stedet for 80 m hæk – dette rettes dog manuelt inden eksport til Statletik.dk
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Rekorder
Klubberne er selv ansvarlige for at indberette evt. nye danske rekorder efter stævnet, så de kan blive opdateret på
www.statletik.dk. Hvis behov for dopingkontrol, kontakt da Dansk Atletiks Elitechef Bo Overgaard.

Atletik TV
Atletik TV streamer live og gratis fra hele stævnet. Se med her: https://www.atletiktv.dk

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

Startnumre
Der vil ikke være startnumre til DM Mangekamp – ved behov på de afsluttende 800m/1500 m vil de blive udleveret af
løbsledelsen.

Tilskuere og trænere
På grund af Covid-19 er der krav om maximalt 500 personer på stadion (inkl. atleter, trænere, hjælpere, dommere osv.) og på
intet tidspunkt være mere end 100 personer samtidigt på inderkredsen. Det vurderer vi ikke bliver noget problem til DM
Mangekamp og derfor vil der være fri adgang samt fri træneradgang til dette stævne.
Hvis vi vurderer undervejs, at det kan give problemer, så vil vi bede atleter/dommere om at forlade inderkredsen samt stadion
ved behov.
Der må selvfølgelig ikke være andre end atleter og officials på inderkredsen.

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

Reglement og konkurrencesko
Mesterskaber bliver afviklet efter 2018-2019 reglementet – dog med de justeringer, som præsenteres på arrangørens
hjemmeside.
Specielt er det værd at bemærke, at World Athletics d. 28. juli 2020 offentliggjorde nye regulativer vedr. hvilke sko.
Det er atleternes pligt, at have styr på disse regler.
Regplerne kan ses her: https://www.worldathletics.org/news/press-releases/list-of-approved-competition-shoes-published
Max tilladte sål-tykkelse på sko til baneløb på alt fra 800m og opefter er sat til: 25mm.
Max tilladte sål-tykkelse tekniske discipliner: 20mm
Reglerne om sko gælder fra d. 15. juli 2020, men i praksis blev de indført ved DM senior.
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Afkrydsning
Der vil ikke være afkrydsning til dette stævne.

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

Efteranmeldelse
Efteranmeldelse kan ske frem til onsdag den 26. august kl. 11.00

Opvarmning
Opvarmning foregår i Fælledparken, Sparta Hallen og Kastegården. Der kan kun opvarmes på stadion, efter man er blevet ført
ind via Call Room.
Sparta Hallen har også et Covid-19 max. på samlet 100 personer.
Der vil være delvis adgangsregulering og stikprøvekontrol af at den opstillede adgangskontrol overholdes! Samme system som
ved Store-DM.

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. Men husk at hallen også bliver brugt til opvarmning, og der må stadig max. være 100 personer i hallen.
Tag et kort ved nedgang til hallen og aflever det igen, når du går ud. På den måde kan vi hele tiden holde styr på, hvor mange
der er i hallen.
Spartas klublokale kan kun bruges af officials.

Indvejning af redskaber
Foregår i redskabsrummet bag målstregen.
Indvejning senest 1 time før første øvelse. Martin Vitoft er ansvarlig for indvejning (går kl. 15 lørdag, så husk at få indvejet inden
kl. 15). Søndag er Martin på plads hele dagen.
Martin sørger for at bringe redskaberne ud til konkurrencen.

Call Room
Der er call room til dette stævne, for at holde styr på max. 100 personer på inderkredsen. Det er ikke muligt at komme ned på
inderkredsen uden at være i call room først.
Øvelse
100 og 200m

Seneste mødetid
15 min. før

Udgang stadion (ca.)
10 min før

Bemærkning
Husk at forlade inderkredsen efter endt løb.
Gå ikke tilbage på banen men forlad banen
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straks efter løbet ved nærmeste udgang
(målstregen)
Hækkeløb

20 min før

15 min før

Husk at forlade inderkredsen efter endt løb.
Gå ikke tilbage på banen men forlad banen
straks efter løbet ved nærmeste udgang
(målstregen)

600, 800, 1000 og 1500m

15 min før

10 min før

Husk at forlade inderkredsen efter endt løb.
Gå ikke tilbage på banen men forlad banen
straks efter løbet ved nærmeste udgang
(målstregen)

Højde og længde

30 min før

25 min før

Husk at forlade inderkredsen så snart du er
færdig med at springe.
Højdespringer forlader inderkredsen ved
målstregen.
Længde forlader inderkredsen ved Call
Room

Stangspring

45 min før

40 min før

Husk at forlade inderkredsen så snart du er
færdig med at springe.
Inderkredsen forlades ved Call Room

Alle kast

30 min før

25 min før

Husk at forlade inderkredsen så snart du er
færdig med at kaste.
Alle kast forlader inderkredsen ved
målstregen mens spyd forlader
inderkredsen via Call Room.

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 1213 år vil der også være medaljer (dog ikke forbundsmedaljer).

Afvikling af øvelser – ind og ud af stadion
Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så skal vi indtrængende bede om, at alle læser dette her, og
overholder det af respekt for alle de andre atleter!
Alle øvelser/felter vil blive ledt ind på inderkredsen via call room. Man kan altså ikke selv gå ind på løbebanen eller
inderkredsen.
Alle grupper kommer ind på stadion ved 200 m start, og alle atleter forlader inderkredsen ved målstregen eller ved 200 m start
(se skema under Call Room).
Ved alle løb vil der være en tøjkurv til samtlige deltagere, hvor man lægger alle sine ting inden man kaldes frem til start. Når man
kommer i mål, så skal man gå direkte tilbage under tribunen og tilbage til start, hvor ens kurv står, tage sine ting, lade kurven stå
og straks forlade stedet, så næste heat kan komme ud.
Når man ikke længere er en del af konkurrencerne i højdespring og stangspring, skal man forlade inderkredsen ved nærmeste
udgang. Gå ud til muren der omkranser banen, og følg denne til nærmeste udgang. Vær OBS på ikke at komme i vejen for
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løbeøvelser.
Når en teknisk konkurrence er overstået, så bedes alle være parate til hurtigst muligt at forlade inderkredsen, så den næste
gruppe kan komme ind og foretage sin opvarmning – specielt i kuglestød er vi presset på tiden. En af vores officials samler
atleterne og fører dem ud samlet via nærmeste udgang.

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 (dog ikke muligt på 110 m hæk)

Beregninger i mangekamp
Kvinder:
Piger:
Mænd:
Drenge:
Masters:

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

Øvelsesrækkefølge
7-kamp: 100hæk – højde – kugle – 200 m – længde – spyd – 800 m
9-kamp: 100hæk – diskos – stang – spyd – 200m – længde – kugle – højde – 800m
10-kamp: 100m – længde – kugle – højde – 400m – 110hæk – diskos – stang – spyd – 1500 m
3-kamp: spring – kast - løb
5-kamp: hæk – kugle – længde – spyd – 600 m

Seedninger
Vi seeder i løbene, så heatene bliver inddelt efter årsbedste tider (eller i nogle tilfælde ud PR). 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

M60-69

100

83,8

10

12,00

8,00

16,00

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 siden kiosken. Der er også toiletter inde i Idrætshuset.

Omklædning
Pga. Covid-19 så er omklædningsrummene ikke åbne i Idrætshuset. Vi anbefaler derfor, at man for så vidt muligt klæder
om/bader hjemmefra. I nødstilfælde kan omklædningen i Spartas Klubhus benyttes. Der må dog max. være 5 personer samtidig
i rummet.

Ophold på inderkredsen
Forsamlingstallet er max. 100 personer på inderkredsen, derfor må der under ingen omstændigheder være andre personer end
deltagere, dommere, hjælpere, akkrediterede fotografer og Atletik TV på inderkredsen. Dette gælder også trænere. Husk at
forlade inderkredsen (som tidligere beskrevet) så snart din øvelse er slut, eller du har sprunget/kastet dig ud af konkurrencen.

Dommere
Sparta klarer selv alle dommertjanser – det kan dog være, at vi alligevel beder om hjælp ved fx sygdom.
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Dopingkontrol
Lokalet ved trappen ned til Sparta Hallen er reserveret til Antidoping Danmark. Atleterne får besked, hvis de er udtaget til
dopingkontrol.

Retningslinjer pga. Covid-19
Det er en ny hverdag for os alle. Derfor opfordrer vi til, at du så vidt muligt følger de generelle retningslinjer udsendt af
myndighederne angående Covid-19.
-

Stor fokus på håndhygiejne
Medbring din egen håndsprit
Man holder sig hjemme, hvis man er sløj eller har symptomer på sygdom
Man hoster eller nyser ikke på andre
Undgå håndtryk og high-5
Vi opstiller sprit til afspritning af redskaber ude ved øvelsesstederne mv.
Dommere/hjælpere ved redskaber og hække udstyres med handsker
Hold afstand

Vi er helt klar over, at dette afviger fra tidligere DM arrangementer, men vi håber, at alle vil følge reglerne, så vi kan efterleve de
opstillede retningslinjer fra regeringen.
Fordi alle fulgte retningslinjerne efter bedste evne til Store-DM, blev det et superfint mesterskab. Vi håber, I vil gøre det samme
i denne weekend, så vi sammen kan hjælpe hinanden med at få afviklet mangekampmesterskabet, i sikre og trygge rammer, så
også Politi og myndigheder vil nikke anerkendende, hvis de møder frem. Tak for hjælpen!

