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DMU 16-17, 18-19 og 20-22 år
12-13. september 2020

Skovdalen atletikstadion, Aalborg
Stadion-adresse

Søndre Skovvej 2 9000 Aalborg

Stævneside:

https://aalborgatletik.dk/atletik/atletik-staevner-2/

Startlister og resultater:

daf.sportstiming.dk/aam

Konkurrenceafvikling
DMU afvikles desværre i en coronatid og derfor har vi måttet lave en del begrænsninger.
Der er mange hensyn at tage, og vi har – baseret på tilmeldingslisterne og i samarbejde med DAF - besluttet
at alle tilmeldte i tekniske discipliner kommer til start, men at der kun er fire forsøg i længdespring,
trespring, kugle, spyd, hammer og diskos.
Vi har desuden udvidet felterne i en række løbediscipliner, der hvor det har kunnet lade sig gøre uden at
skulle lave ekstra heats. Således er kun få atleter havnet på en venteliste.
Vi har prioriteret at få mange aktive med til DMU i en sæson, hvor konkurrencemulighederne har været
begrænset. Den endelige disciplinsammensætning og de justerede regler er vores bedste bud på hvordan vi
har kunnet få tidsskema, dommerbesætning, regler om antal mennesker på inderkredsen, økonomi og
risiko for sidste-øjebliks-corona-restriktioner til at gå op.

Adgang til Skovdalen
Deltagere:

Alle deltagere får et grønt armbånd ved indgangen. Dette gælder som adgangsbillet
både lørdag og søndag. Vi har åbnet op, så man som deltager kan komme på stadion
begge dage, også selvom man kun skal deltage én dag.

Trænere/ledere: Alle trænere får et blåt armbånd der gælder begge dage.
Alle trænere skal være meldt ind til kontor@aalborgatletik.dk senest fredag kl. 12.00.
Større klubber kan få flere end fire trænere akkrediteret pr. dag.
Oplever vi at akkrediteringen bliver en måde at få tilskuere ind på må vi lukke af. Vi
håber alle vil respektere at vi prioriterer aktive og trænere/ledere men desværre ikke
kan lukke tilskuere ind.
Tilskuere:

Desværre kan vi ikke tilbyde tilskuere adgang.

Omklædning og toiletter
Omklædning kan ske i Klubhuset. Der er skilte på dørene.
Der er toiletter umiddelbart inden for dørene i klubhusets underetage og i forbindelse med begge
omklædningsrum. Desuden er der toiletter i overetagen ifm. cafeteriet.
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Deltagelse
Restriktioner pga. Covid-19 bevirker at mesterskaberne er forbeholdt udøvere fra Danmark og Færøerne.
Udenlandske statsborgere kan frit deltage i alle danske mesterskaber, hvis de er medlem af en forening
under DAF og har haft fast bopæl i Danmark de forudgående 6 måneder. Udenlandske statsborgere, der
opfylder disse betingelser, kan opnå dansk mesterskab og DM-medaljer ved ungdomsmesterskaberne.

Startnumre, afkrydsning, callroom og ventelister
Startnumre

Deltagere skal bruge det samme startnummer, hvis de deltager i flere øvelser.
Startnumre udleveres klubvis fra stævnekontoret.
 Startnumre skal være på brystet på løb fra og med 800 m samt i længde, trespring,
højde og alle kast.
 Startnumre skal bæres på ryggen i alle løb til og med 400 meter og 400 meter hæk.
 Startnummeret kan valgfrit placeres på enten bryst eller ryg i stangspring.

Afkrydsning

Der er afkrydsning i alle øvelser. Afkrydsning skal være foretaget SENEST 1 time (60 min.) før
øvelsesstart. Afkrydsningslisterne hænger på opslagstavlen ved stævnekontoret (uden for
ved indgangene til klubhusets underetage).
Søndagens afkrydsningslister til tidlige øvelser sættes op sidst på eftermiddagen om
lørdagen.
Ved manglende afkrydsning mistes startretten til øvelsen.
Manglende afkrydsning får ikke betydning for deltagelse i efterfølgende øvelser.

Callroom

Callroom er et stort telt og placeret ca. ved 1500 m-starten.
Løb inkl. sprint/hæk
Tekniske discipliner ex. stangspring
Stangspring

20 min. før start
30 min. før start
45 min. før start

Deltagere føres fra callroom til øvelsessted hurtigst muligt.
Venteliste

Ventelisten fremgår af deltagerlisten og forsøges opdateret løbende i tilfælde af afbud.
Hvordan kommer man med, hvis man står på venteliste?
 Afkrydsningslisterne tages ned 60 min. før øvelsesstart.
 Er der deltagere, der IKKE er krydset af, vil der blive foretaget opråb og reserve taget
med i angivne rækkefølge.
 Er man reserve skal man altså opholde sig lige ved afkrydsningstavlen præcis 1 time før
øvelsesstart og give sig til kende ved opråb.
Kriterier, der hvor der har været flere deltagere med end vi har kunnet tilbyde start;





Bedste resultater i udesæsonen 2020 (20.05-06.09) har fået plads.
Derefter er venteliste-prioriteringen foretaget i rækkefølge efter SB.
Har man ingen SB, men et resultat i øvelsen, bliver man prioriteret derefter.
Har man intet resultat, prioriteres man sidst.
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 Har det ikke været muligt at fastlægge deltagelse og ventelisteprioritering ud fra
ovenstående, har vi trukket lod om placeringerne.
Opvarmning Opvarmningen kan foregå på tilskuerarealet omkring stadion eller i skoven. Den afsluttende
opvarmning, stigningsløb mv, kan i begrænset omfang foregå i forbindelse med callroom.
Afbud

Afbud bedes meddelt skriftligt til sekretariatet.

Seedning
Der løbes A- og B-heat i sprint/hæk. Seedning foretages ud fra SB. B-heatet afvikles først. Placering afgøres
ud fra samlet liste over resultatet i hver enkelt øvelse (A- og evt. B-heat).

Klubdragt og sko
Deltagerne skal være iført reglementeret klubdragt under såvel konkurrence som under præmieoverrækkelse.
Der må anvendes pigge med en længde på op til 6 mm på løbebanen. Ved kast og spring pigge op til 12
mm. Det nye sko-reglement skal overholdes.

Kontrol og indvejning af redskaber
Reglementeret klubdragt og længde på piggene kontrolleres ved ankomst til callroom.
Ureglementeret påklædning/piglængde kan medføre bortvisning fra konkurrencerne.
Egne kasteredskaber skal indvejes og kontrolmåles. Dette kan ske ved henvendelse i sekretariatet – og bør
ske tids nok til at redskaberne kan komme med atleten gennem CallRoom.
Redskaberne mærkes efter godkendt kontrol - og atleten medbringer selv redskabet til øvelsesstedet.
Ingen redskaber kan komme til øvelsesstedet uden indvejning og efterfølgende kontrol i CallRoom.

Trænerplacering under konkurrencerne
Trænere skal opholde sig udenfor rundbanen. De aktive atleter må gå over til træneren - ikke omvendt.
Det er tilladt at se video optaget af en repræsentant for den aktive. Videoen må ikke optages på
øvelsesområdet, men fra tilskuerpladserne eller anvist plads for trænerne. DAF’s konkurrenceregler for
information omkring assistance fremgår af regel 144.

Tidsskemaer, startlister og resultater
Tidsskemaer fremgår af stævnesiden og vil blive ophængt i Skovdalen.
Ændringer til tidsskemaerne under stævnet vil blive annonceret af stævnespeakeren.
Startlister offentliggøres senest 48 timer før stævnestart på stævnesiden og sportstiming.
Lister med resultater vil blive ophængt ved sekretariatet i Skovdalen og løbende opdateret på Sportstiming
samt via hyperlink på Aalborg Atletik og Motions og DAF’s hjemmesider ved stævnedagens afslutning.
Konstateres der fejl i resultaterne kontaktes sekretariatet.
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Præsentation af deltagere
Speakeren vil i muligt omfang annoncere disciplinstarter og præsentere deltagerne i de forskellige øvelser.
Medaljeoverrækkelser og den løbende kommentering af igangværende konkurrencer vil blive prioriteret,
hvorfor det ikke vil være muligt at præsentere alle deltagerne i alle øvelser.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelse gennemføres som angivet i tidsskemaet. Er en øvelse ikke afsluttet flyttes
medaljeuddelingen i den pågældende øvelser til den næste medaljeuddeling.
Medaljetagere bedes møde til angivne tid ved callroom.

Rekorder
Speakeren vil annoncere rekorder og rekordforsøg i muligt omfang. Klubberne er selv ansvarlige for at
kontrollere, at alle rekorder bliver anmeldt efter stævnerne og efterfølgende fremgår korrekt på
www.statletik.dk

Dopingkontrol
Skovdalens kontor er reserveret til dopingkontrol. Atleter får besked, hvis de bliver udtaget til
dopingkontrol.

Samaritter
Der vil være en samaritter til stede på arenaen.

Cafeteria
Pga. corona-restriktionerne er vores cafeteria lukket for alle andre end frivillige.
Vi har dog salg af sandwich og vand, kage og kaffe på stadionarealet.

Dommermøde
Afholdes lørdag kl. 09.00 i mødelokalet ved cafeteriet. Øvelsesledere og jury medlemmer samt en
repræsentant fra Teknisk Komité og/eller DAF anmodes om at være til stede.

Parkering
Der er mulighed for parkering ved Aalborg Universitets Hospital og på Aalborgtårnets parkeringsplads.

Kontaktoplysninger
Arrangør
Thomas Nolan Hansen
Finn Yde
Klaus Præst Jaque
Morten Klitgaard
Stadioninspektør
Katja Salivaara

Aalborg Atletik & Motion
Arrangementsleder
Stævne- & sekretariatsleder
Kommunikation/presse

25 10 30 10
23 47 94 54
30 10 37 19
53 68 08 35
Frivillige, hjælpere, dommere 40 22 46 56
André Sylvan
25 10 30 10
Dansk Atletik
24 45 71 91

kontor@aalborgatletik.dk
sportschef@aalborgatletik.dk
finnyde@aalborgatletik.dk
kpj@aalborgatletik.dk
katja@dansk-atletik.dk
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Oversigtskort
Kuglestød
Hammer- og

Længdespring og
trespring

Stangspring
Medaljeskammel

Højdespring

Callroom

Klubhus, omklædning,
stævnekontor / sekretariat
Samaritter

Spydkast

