INDBYDELSE TIL DMU 16-22 ÅR
Skovdalen, Aalborg 12-13. september 2020
Hermed har Aalborg Atletik & Motion, i samarbejde med Dansk Atletik, fornøjelsen af at indbyde til de
danske mesterskaber for ungdom 16-17 år, 18-19 år og 20-22 år.
Stævnet afvikles på Skovdalen Atletikstadion, Søndre Skovvej 2, 9000 Aalborg.
Pga. forsamlingsforbud og retningslinjer i forhold til Covid-19 er stævnet desværre underlagt en del
restriktioner;
•
•
•
•
•
•

Stævnet er inddelt i slots med pauser imellem.
Deltagerantallet er begrænset og stafetter, kapgang samt vægtkast udgår.
Omklædningsmulighederne er begrænset.
Deltagere har kun adgang den/de dage, de skal i konkurrence.
Klubber kan maksimalt tilmelde op til fire trænere pr. dag, som får akkreditering.
Der vil ikke blive adgang for tilskuere.

NB: Afhængig af endelig tilmelding og eventuelle justeringer af retningslinjer i forhold til Covid-19, vil vi
forsøge at lempe nogle af ovennævnte begrænsninger. Dette meldes ud via stævnesiden.
Stævneside:
Discipliner:
16-17 år:

https://aalborgatletik.dk/atletik/atletik-staevner-2/
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m (P) 5000 m (D), 2000 m F
100 m hæk (P), 110 m hæk (D), 400 m hæk
Længde-, tre-, højde- og stangspring, kuglestød, spyd-, diskos- og hammerkast

18-19 år og 20-22 år:

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m F
100 m hæk (P), 110 m hæk (D), 400 m hæk
Længde-, tre-, højde- og stangspring, kuglestød, spyd-, diskos- og hammerkast

Tilmelding:

https://daf.sportstiming.dk/aam/

Tidsskema:

Det foreløbige tidsskema kan ses via link på stævnesiden.

Kvalifikationskrav:

Det fremgår nedenfor samt af tidsskemaet, hvor mange deltager der er plads
til i hver disciplin. Pladserne tildeles i henhold til de danske ranglister for 2020
som ses her: http://www.statletik.eu/db/denkval2020oo.php?lang=den
Kvalifikationsperioden er udesæsonen 2020; fra 20. maj til og med søndag den
6. september 2020 med følgende præciseringer; 1) Håndtider kan kun bruges
på 800 m og længere distancer, 2) Mix-resultater uanset distance accepteres.
100 m: 16
200 og 400 m: 12
800, 1500, 5000 m: 9
2000/3000 m F: 4

100/110 m hæk: 8
400 m hæk: 6
Alle spring: 6
Alle Kast: 6

Startberettigelse:

Mesterskabet er forbeholdt medlemmer af danske og færøske atletikklubber.
Udenlandske statsborgere, som er medlemmer af en dansk atletikklub, er
underlagt bestemmelserne i forbundsmappens afsnit 16.

Konkurrenceregler:

Mesterskabet bliver afviklet efter 2018-2019 reglementet og de justeringer, er
angivet i denne indbydelse samt i FAQ’en på Dansk Atletiks hjemmeside:
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2020/2020/09-01-dmu-2020faq.aspx
De nye regler omkring konkurrencesko gælder også ved disse mesterskaber.

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 7. september kl. 12.00

Efteranmeldelse:

Der er ikke mulighed for efteranmeldelse.

Startpenge:

70 kr. pr. individuel øvelse

Indkvartering:

Kontakt evt. Aalborg AM kontor@aalborgatletik.dk eller ring 25 10 30 10.
Se også stævnesiden.

Parkering:

Busser og biler bedes parkeret på Aalborgtårnets parkeringsplads eller på
sygehusets parkeringsplads, da der er meget begrænsede
parkeringsmuligheder ved Skovdalen stadion.

Yderligere information:

For information og henvendelser henvises til www.aalborgatletik.dk hvor
tidsplanen og mesterskabsmanualen også vil blive publiceret.

Med venlig hilsen

Aalborg Atletik & Motion

