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LIVE STREAMING OG HENSYN TIL DETTE 
• Der vil foregå omfattende LIVE streaming under DMU. 

• For at lave et så godt produkt som muligt, hvor de aktive bliver eksponeret bedst muligt, så skal ALLE 
forældre, trænere og heppere holde sig UDENFOR rækværket. Det er kun aktive, der er i konkurrence, 
der må være indenfor rækværket. Vis hensyn, og bed andre gøre det! 

 

SEKRETARIAT og AFBUD/ÆNDRINGER 
• Sekretariatet ligger øverst oppe midt på tribunen ved speakerboksen. 

• I sekretariatet udleveres en klubkuvert til hver forening med startnumre og praktisk info. 

• Alle former for afbud eller stafetændringer skal fortages skriftligt til sekretariatet eller på 
afkrydsningslisterne – man kan IKKE nøjes med at gøre det ude ved øvelsesstedet. 

• Afbud til finaler bedes ske skriftligt til sekretariatet. 

 

STARTNUMRE 
• Der er startnumre til samtlige deltagere. Hver forening bedes hente deres foreningskuvert i 

sekretariatet. 

• På 100-400 meter samt hækkeløb bæres nummer på ryggen. 

• Der skal ikke bæres startnummer i stafetløb. 

• I alle løb længere end 800 meter bæres nummeret på brystet. 

• I længde- og trespring samt højdespring bæres nummeret på maven. 

• I stangspring er det valgfrit, om man bærer nummeret på maven eller ryggen. 

• I alle kast bæres nummeret på maven. 

• Startnumrene må ikke foldes, bøjes eller på anden måde gøres mindre. 
  

INDVEJNING AF PERSONLIGE REDSKABER 
• Indvejning af personlige redskaber finder sted oppe ved sekretariatet. 

• Indvejning kan ske begge dage fra kl. 9.00. 

• Personlige redskaber bliver først udleveret igen ved øvelsesstedet ifm opvarmningen. 
 

AFKRYDSNING OG STARTLISTER 
• Der er kun afkrydsning for alle løbeøvelserne, så springere og kastere skal altså IKKE krydse sig af! 

• Afkrydsning skal ske senest 1 time før øvelsesstart på de ophængte lister ved indgangspartiet midt på 
tribunen. 

• Når man ikke at krydse sig af på afkrydsningslisterne inden de tages ned, så kommer man IKKE til start. 

• Afbud kan godt skrives på afkrydsningslisten eller afleveres skriftligt i sekretariatet. 

• Der seedes i alle øvelser ud fra resultater registret på Statletik senest torsdagen før DMU for aktive 
der ikke står på venteliste (FM 12.8.20.4). 

• Endelig seedning sker efter nedtagning af afkrydsningslister. Startlister ophænges hurtigst muligt 
derefter på samme sted. 

• Man skal ikke krydse sig af til løbsfinaler. 





SEEDNING 
• På 100 meter samt kort hæk løbes der indledende heat. Heatvindere + bedste tider går til 

finalen. Der er plads til 8 deltagere i finalerne. 

• På 200 meter til 400 meter (inklusiv hækkeløb) løbes der C-/B- og A-finaler med 8 deltagere i hver 
finale. Banerne fyldes op uanset samlet deltagerantal, så der løber med de 8 bedst seedede løbere i 
A-finalen, de 8 næsthøjest seedede løbere i B-finalen etc. Finalerne afvikles bagfra, så der startes 
med finalen med de lavest seedede løbere. 

• I stafetløbene løbes der på samme måde, dog med den væsentlige ændring, at holdene fordeles, så 
der er lige mange hold i alle heat. Skulle det give overskydende hold, så fordeles de med et i A-
finalen, dernæst et hold i B-finalen etc. 

• På 800 meter løbes der også i seedede finaler med A-finalen afviklet sidst. Er der max. 12 deltagere, 
så afvikles det i ét heat. Ved flere end 12 deltagere løbes der i 2 lige store heat. Er der tale om et 
ikke deleligt antal løbere, så placeres der 1 løbere mere i A-finalen. Der kan starte 2 løbere på 
enkelte baner. 

• På 1.500 meter og i længere løb løbes der samlet i ét heat, A-finalen. 

• Ved løb op til og med 400 meter (inklusiv hækkeløb) trækkes der lod om de 4 midterste baner til de 
4 højest seedede løbere, mens der tilsvarende trækkes lod om banerne 1-2 og 7-8 blandt de sidste 
4 løbere. 

• Hvis indledende heat på 100 meter og den korte hæk aflyses, så løbes der direkte finale 
på finaletidspunktet. 

• I løb med indledende vil det altid være finalen, der afgør placeringerne. I alle løb med 
direkte finaler (A, B, C etc.), så vil det altid være tiderne der er afgørende for 
placeringerne 

• I fladspring og i kast vil startrækkefølgen være vilkårlig (dog i trespring afhængig af plankevalg). Der  
vil være 3 forsøg til alle, hvorefter de 8 bedst placerede får yderligere 3 forsøg. Enhver deltager, der 
har opnået det samme resultat som nr. 8 går videre til finaleforsøgene. Efter 3. runde seedes der 
om, så deltageren med det hidtil bedste resultat starter sidst, den næstbedste starter næstsidst etc. 

 
TIDSSKEMA, AFKRYDSNINGSLISTER OG STARTLISTER TIL LØBSFINALER 
• Al information hænges op ved indgangspartiet midt på tribunen. 

• Al øvrig information så som deltagerlister og resultater kan ses LIVE på www.imars.dk  

 
OPVARMNING og CALLROOM 
• Der er mulighed for opvarmning på boldbanerne bag stadion, udgang ved 1.500 meter starten samt 

på boldbanen over på skolen på den modsatte side af stadiontribunen. 

• Der vil også være mulighed for at varme op i indendørshallen bag ved det første sving. 

• Der vil ikke være callroom til DMU. Man møder op på øvelsesstederne efter flg.model: 

o Alle løb: Lige så snart det foregående løb er overstået melder man sig til starteren. 

o Sprint og hækkeløb: Når man er krydset af hos starteren kan man påbegynde prøveløb. 

o Stafetter: Lige så snart det foregående løb er afviklet melder man sin ankomst til 

skiftedommeren. Er man der ikke, så ventes der IKKE, alle løb skydes af til tiden 

o Alle spring: Lige så snart den foregående konkurrence er afviklet kan man gå ind på 

konkurrencestedet, melde sig til øvelseslederen og påbegynde prøvespring. 

o Alle kast: Lige så snart den foregående konkurrence er afsluttet kan man gå ind på 

konkurrencestedet, melde sin ankomst til øvelseslederen og først efter tilladelse fra denne 

påbegynde sine prøveforsøg. 
• Der er fri opvarmning ude ved øvelsesstederne, så snart der er plads. Kasterne bedes være 

meget opmærksomme, når de henter deres kasteredskaber, da der godt kan forekomme 
konkurrencer fra begge ender af stadion samtidig!  

 
 

http://www.imars.dk/


PLANKER til TRESPRING 
• Der er ved alle 4 springgrave mulighed for at springe fra en 9 meter, 11 meter eller 13 meter planke. 

• Der vil altid være mulighed for at springe fra en 8 meter mobil planke. 

• Man skal ved henvendelse til øvelseslederen oplyse hvilken planke man ønsker at springe fra. 
For at give en smidig afvikling vil alle spring fra den samme planke blive afviklet inden man 
skifter planke. 

• Man kan max. skifte planke én gang i løbet af konkurrencen. 

 

SPRINGHØJDER 
• Højdespring: 

P15 begynderhøjde 1,20m, 5 cm interval indtil 1,35m – herefter 3 cm. 
P17 begynderhøjde 1,30m, 5 cm interval indtil 1,45m - herefter 3 cm. 
P19+P22 begynderhøjde 1,45m, 5 cm interval indtil 1,55 – herefter 3 cm (springes der 
sammen med P17, så springes der med 3 cm allerede fra 1,45m). 
D15 begynderhøjde 1,35m, 5 cm interval indtil 1,55m - herefter 3 cm. 
D17 begynderhøjde 1,45m, 5 cm interval indtil 1,65m - herefter 3 cm. 
D19 begynderhøjde 1,55m, 5 cm interval indtil 1,75m - herefter 3 cm. 
D22 begynderhøjde 1,55m, 5 cm interval indtil 1,75m - herefter 3 cm. 

• Stangspring: 
P15 begynderhøjde 2,00m, 20 cm interval op indtil 2,40 – herefter 10 cm. 
P17+19+22 begynderhøjde 2,20m, 20 cm interval op indtil 2,80m – herefter 10 cm. 
D15 begynderhøjde 2,20m, 20 cm interval indtil 2,80m – herefter 10 cm. 
D17 begynderhøjde 2,60m, 20cm indtil 3,20m – herefter 10 cm. 
D19+22 begynderhøjde 3,00m, 20 cm interval indtil 3,60m – herefter 10 cm. 

 
HAMMER- OG VÆGTKAST 
• Det har desværre været nødvendigt at flytte hammerkast for P15 og D15 ud fra stadion, hvad 

vi er rigtig kede af, da vi som udgangspunkt altid gerne vil have alle øvelser inde på stadion. 

• Hammerkast P15 og D15 afvikles i vores kastegård, så ligger ca. 700m fra stadion - 10min 
gang, 2 min i bil. 

• Der er et kort bagerst, der viser vejen der over. 

 
PRÆMIEOVERRÆKKELSE og PROTESTER 
• Der kæmpes om DAF’s mesterskabsmedaljer til de 3 første i hver disciplin. 

• Det vil tilstræbes at præmieoverrækkelse sker i umiddelbar forlængelse af øvelsens afslutning. 
Overvejer man at indgive en protest, så skal man derfor gøre indsigelse overfor øvelseslederen, så 
præmieoverrækkelsen bliver udskudt. 

• Såfremt der i en øvelse indgives protest, må arrangøren ikke uddele medaljer, før juryen har 
færdigbehandlet protesten. Dette gælder dog ikke, hvis protesten ikke har betydning for de 3 første 
placeringer. 

• Indgiver man en protest, så skal den afleveres på skrift i sekretariatet senest 30min efter resultaterne 
er offentliggjort af speakeren. Alle protester skal henvise til relevante paragraffer, der er overtrådt i 
enten Forbundsmappen eller atletikreglementet. 

• Enhver protest skal følges af et gebyr på 250 kr. Taber man en protest, så tilfalder gebyret 
arrangørerne. Vider man protesten, så får man pengene retur. 

• Det forventes at de aktive møder frem i deres konkurrencedragt til præmieoverrækkelsen. 

 
 
 
 



OVERNATNING OG FORPLEJNING 
• Der er overnatning på feltmaner på Dansborgskolen lige overfor skolen. Der bliver udsendt 

separat information til de relevante klubber. 

• Café DMU nede ved 100m starten holder åben under hele DM, hvor der sælges sandwich, 
kage, snacks, kaffe, vand og sodavand til billige priser. 

• Stadions restaurant er også åben under hele DM, og ligger oppe på 1.sal på tribunen med 
indgang ud for ca. 80m starten. 

• Ønsker man at frekventere et supermarked, så er der 7-Eleven oppe på stationen, hvor der 
også findes en Døgnnetto, og over på den anden side af stationen ligger Frihedens 
Indkøbscenter med flere butikker. 

 
 
  



 

Oversigtskort til kastegården 

 
Der er ca. 700m til kastegården, hvor der afvikles hammerkast 
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