Mesterskabsmanual DM
Invitation og information om
Danske mesterskaber i atletik 1-2-3-4-5 2020

ØSTERBRO STADION
14. august: Danske atletikmesterskaber 1)
DM 10.000 m mænd og kvinder

15. august: Danske atletikmesterskaber 2)
kort hæk m/k, 400 m m/k, stang k, trespring m, hammer m, spyd k,

15. august: Danske atletikmesterskaber 3)
100 m m/k, 1500 m m/k, trespring k, kugle m, diskos k

16. august: Danske atletikmesterskaber 4)
200 m m/k kval, 3000 m forhindring m/k, stang m, højde k, længde m, kugle k, hammer k

16. august: Danske atletikmesterskaber 5)
200 m m/k finale, 800 m m/k, 400 m hæk m/k, 5000 m m/k, højde m, længde k, spyd m, diskos m

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dansk Atletik og Sparta Atletik og Løb afholder 5 separate danske mesterskaber i atletik 2020 på Østerbro
Stadion.
Vi glæder os til at se eliten af dansk atletik til en spændende og begivenhedsrig weekend i København.
Charlotte Beiter Bomme, stævneleder DM 2020
___________________________________________________________________

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

Dansk Atletik Ansvarlig / Event Presentation
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
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
Ole Mark
Mobil: 30 70 86 64
oma@kruger.dk

Sekretariat/nummerudlevering
Dorte Ramlow
Mobil: 40 55 88 07
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Sparta Østerbro Stadion
Østerbro Stadion
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 København Ø

Frokost - officials
Spartas Klublokale

Lørdag kl. 11.30 – 15.30
Søndag kl. 12.00 – 15.00

Kan kun bruges af officials

Vi serverer sandwich, kage og 1 drik til alle
officials

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

Tidsskema og startlister
Endeligt tidsskema kan ses på https://atletik.sparta.dk/store-dm-2020/ . Tidsskema vil også fremgå af Roster,
hvor også startlister kan ses. Startlister og resultatlister bliver ikke hængt op ved sekretariatet – vi sparer på
papiret.

Resultatlister
Resultater bliver løbende opdateret på Roster – der indtastes resultater live ude på øvelsesstederne, så man
kan følge konkurrencerne såvel hjemmefra som på tribunen.

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

Sekretariat
Stævnesekretariatet findes ved Sparta Teltet i svinget ved 200 m start.
Sekretariatet åbner kl. 10.00 lørdag og kl. 9.00 søndag.

Startnumre og akkreditering
På grund af Covid-19 skal alle atleter afhente deres eget startnummer i forbindelse med indgang til stadion
indgang vest (ved Spartas klubhus).
Startnummeret skal bæres synligt og må ikke bøjes.
Startnummeret bruges som adgang til stadion alle dage.
Vær obs på at på 5.000 m og 10.000 m skal der bæres 2 startnumre. På brystet bæres det med nummer og
på ryggen det med navn.

Disciplin

Placering

Løb (- 5.000 m og 10.000 m)

På brystet

5.000 m og 10.000 m

På brystet og ryggen

Kast

På brystet

Længde og trespring

Valgfrit

Højde og stang

Valgfrit

Træner akkreditering
På grund af Covid-19 og forsamlingstallet skal vi også have styr på, hvor mange trænere, der skal tælles
med i regnskabet. Hver atlet kan max. få akkrediteret en træner.
Der kan søges om trænerakkreditering senest torsdag den 13. august kl. 14.00 på dette link:
https://forms.gle/vaiu8BupYYe3Vhnm8 Trænerakkreditering afhentes ved indgang vest (ved Spartas
klubhus)
Træner akkrediteringen skal bæres synligt.

Tilskuere
På grund af Covid-19 er der krav om, at vi til enhver tid har fuldstændigt styr på antallet af personer på
stadion. Der må per dag kun have være maximalt 500 personer på stadion (inkl. atleter, trænere, hjælpere,
dommere osv.) og på intet tidspunkt være mere end 100 personer samtidigt på inderkredsen.
Der vil derfor kun være et begrænset antal frie pladser optil forsamlingsforbuddets max., der kan besættes af
tilskuere eller personer uden akkreditering (atleter, trænere, hjælpere, dommere osv.)
Til disse sælges billetter jf. følgende plan:
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Fredag aften med 10.000 m løb er gratis.
Lørdag og søndag koster det 25 kr. pr. slot.
Billetter kan købes online på: https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=5057&skipinfo=true eller i indgangen
(Indgang øst ved KIFs klubhus), hvis der er ledige pladser.
Tilskuere og atleter skal helst være adskilt. Tilskuere skal derfor primært være på den ene halvdel af
tribunen og skal primært være siddende. Husk at holde afstand på tribunen, hvis man ikke er familie. Hold
derfor min. 1 meters afstand til de næste. Følg generelt vores anvisninger og skiltning.

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 for m/l er det værd at bemærke, at World Athletics d. 28. juli 2020 offentliggjorde nye regulativer
vedr. hvilke sko, der p.t. er tilladt på henholdsvis bane og landevej. I forlængelse heraf kan vi fremhæve, at
Nike Zoom Alphafly Next% (tidligere Vaporfly) eller andre tilsvarende sko der er godkendt til landevejsløb,
IKKE er tilladt til baneløb på distancerne fra 800m og opefter.
Max tilladte sål-tykkelse på sko til baneløb på alt fra 800m og opefter er sat til: 25mm.
Reglerne om sko gælder fra d. 15. juli 2020, men i praksis vil Dansk Atletik håndhæve de nye regulativer fra
og med DM Senior.
Jf de nye skoregler vil der til DM Senior være ekstra grundigt tjek af sko i Call Room.

Afkrydsning
Der vil være afkrydsning i alle øvelser. Lister er ophængt i forbindelse med sekretariatet og
nummerudleveringen. Afkrydsning foregår min. 1 time før øvelsesstart. Ved manglende afkrydsning mister
man sin ret til at deltage i øvelsen. Det udelukker ikke atleter fra andre øvelser med mindre, der heller ikke
er krydset af der.

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 er ikke muligt til dette års DM.

Opvarmning
Opvarmning foregår i Fælledparken, Sparta Hallen og Kastegården. Der kan kun opvarmes på stadion, efter
man er blevet ført ind til øvelsesstedet via Call Room.
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Vær obs på at hammerkast kun får 2 opvarmningsforsøg på stadion - i konkurrencerækkefølgen. Som
udgangspunkt kan man i øvrige øvelser kun forvente 2 prøveforsøg – hvis tiden tillader ekstra
opvarmningsforsøg, så er det selvfølgelig muligt.
Sparta Hallen har også et Covid-19 max. på samlet 100 personer

”Rest area”
Sparta Hallen kan kun begrænset benyttes til hvileområde (Rest Area).
Hallen er primært til opvarmning - og der må max. må være 100 personer i hallen.
Finaledeltagere på 100 m hæk og 100 m har kort tid fra indledende til finale, kan derfor i den periode bruge
hallen til hvile.
Spartas klublokale må ikke bruges af atleter - kun til vores dommere og hjælpere.

Indvejning af redskaber
Foregår i redskabsopbevaringen placeret ved enden tribunen bag målstregen.
Indvejning senest 1,5 time før øvelsesstart.
Personlige og indvejede redskaber bringes til øvelsessted af øvelsesleder. Efter aftale med øvelsesleder, kan
de efter øvelsesafslutning tages med hjem af ejer – eller afhentes efterfølgende ved indvejningen. Se på
opslag ved indvejningsstedet, hvornår der er bemanding efter stævnestart.
Martin Vitoft er ansvarlig for indvejning lørdag.
Carsten Bomme er ansvarlig for indvejning søndag.

Call Room
Der er Call Room til dette DM og det er ikke muligt at komme på inderkredsen uden at være mødt op i Call
Room.
I Call Room tjekkes konkurrencedragt, pigsko, løbesko og startnummer.
Se Call Room tiderne herunder:
Øvelse

Seneste mødetid

Udgang stadion
(ca.)

Bemærkning

100, 200 og 400 m

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)

Alle hækkeløb

25 min før

20 min før

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

800, 1500, 5000, 10000
og forhindring

20 min før

15 min før

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

35 min før

30 min før

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

Stangspring

50 min før

45 min før

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

Alle kast

35 min før

30 min før

Opvarmningskast i hammerkast på
inderkredsen er sat til max. 2 kast og
der kastes i konkurrencerækkefølge.
Husk at forlade stadion så snart du er
færdig med at kaste.
Alle kast forlader inderkredsen ved
målstregen mens spyd mænd forlader
inderkredsen via Call Room.

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 stadion af en official. 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 ud igennem lågen tæt på målstregen, hvor ens
kurv står parat, tage sine ting, lade kurven stå og straks forlade stedet, så næste heat kan komme ud.
Når man efter de første 3 runder i fladspring og kast skal finde de 8 finaledeltagere, så betyder det også, at
alle der ikke har kvalificeret sig til finalen bedes forlade inderkredsen. Det samme gælder, når man ikke
længere er en del af konkurrencerne i højdespring og stangspring.
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.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelse gennemføres umiddelbart efter endt øvelse, såfremt der ikke er varslet
protester/indsigelser. Vi henviser til tidsskema, der kan ses på stævnets hjemmeside.
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Præmieoverrækkelsen foregår på græsset foran hovedtribunen. Samlingssted er under tribunen.

Stadion
Østerbro Stadion har følgende:
8 rundbaner
8 ligeud baner
2 Længde-/trespring – hoveddommeren afgør på dagen, hvilken grav der benyttes
Højdespring
Stangspring
2 Spydkast (kvinder kaster ved højdespring/diskoskast, mens mændene kaster ved
længdespring/stangspring)
Diskos/hammerkast bur
Kuglestød

Seedninger
I øvelser med indledende heat seedes generelt jf. Seniorbestemmelserne – se nedenfor.
Arrangør forbeholder sig dog ret til at kunne afvige disse, hvor det sportsligt kan vurderes nødvendigt, for at
kunne gennemføre så retfærdige konkurrencer som muligt!
Resultater opnået frem til torsdag kan medtages i årets seedning.
100 m, 200 m, 100 m hæk og 110 m hæk:
Der løbes op til 3 indledende heats med 8 atleter i hvert heat.
Nr. 1 og 2 i hvert heat er direkte kvalificeret til finalen (Q) samt de 2 bedste tider (q) kvalificerer sig til
finalen. Ved 2 indledende heats er det nr. 1, 2 og 3, der direkte kvalificerer sig til finalen (Q) samt det 2
bedste tider (q) kvalificerer sig til finalen.
Der seedes til finalerne uanset om, der løbes indledende eller ej.
I indledende heats trækkes, der lod om banefordelingen. I finalen fordeles banerne efter placering og tider
fra indledende heats eller i tilfælde af direkte finale ud fra tilmeldingstiderne. De 4 bedst seedede løbere
trækker lod om de 4 midterste baner, 3, 4, 5 og 6. De 5. og 6. seedede trækker lod om bane 7 og 8, mens de
7. og 8. seedede trækker lod om bane 1 og 2.
400 m:
Der løbes B- og A-finale med 8 atleter i hver finale. Medaljerne fordeles til de 3 hurtigste tider på tværs af
finalerne. A-finalen løbes til sidst.
400 m hæk og 800 m:
Der løbes direkte finale – ved flere end 8 deltagere på 800 m, så løbes der med to atleter på inderste og
yderste baner.
1500 m, 5000 m, 10.000 m og 3000 m forhindring:
Der løbes direkte finale i alle ovenstående løb.
10.0000 m seedes og deles evt. i 2 startgrupper.
Tekniske discipliner:
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Der afvikles direkte finale i alle tekniske øvelser. Forstået på den måde, at alle der er til start har 3 forsøg –
herefter har de 8 bedste yderligere 3 finale forsøg. Der omseedes efter 3. omgang, således at den med bedst
resultat efter 3 runder støder/kaster/springer sidst, den med næste bedste resultat støder/kaster/springer
næstsidst osv.

Springhøjder
Højdespring kvinder

150-155-160-165-170-173-176 + 3 cm

Højdespring mænd

175-180-185-190-193-196-199 + 3 cm

Stangspring kvinder

300-320-340-350-360-370-380-390-395 + 5 cm

Stangspring mænd

380-400-420-440-450-460-470-475 + 5 cm

Højde og afstande mellem hækkene
Aldersgruppe Distance

Højde

Antal

Afstand 1.
hæk

Afstand ml.
hækkene

Afstand til mål

K

100

83,8

10

13,00

8,50

10,50

M

110

106,7

10

13,72

9,14

14,02

Parkering
Det koster penge at parkere på Gunnar Nu Hansens Plads hele fredagen og frem til lørdag kl.17, mens det er
gratis hele søndagen. Der kommer tit p-vagter forbi, så husk tjekke skiltene. Vær obs. der er forskellige
regler på pladsen – kig godt efter på skiltene.

Toiletter
Der er toiletter for enden af tribunen bag målstregen samt ved KIFs klubhus. Der er også toiletter inde i
Idrætshuset. Toiletterne i Spartas klubhus bedes forbeholdt atleter og hjælpere.

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, så snart din øvelse er slut eller du har
sprunget/kastet dig ud af konkurrencen.
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Dommere
Alle dommere og hjælpere benytter indgang vest (Spartas klubhus). Der tilsendes meget mere info til alle
dommere og hjælpere i ugen op til DM.

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.

