
Praktiske informationer – Copenhagen Open 2020 
 
 

Corona-krisen – ændringer i stævneafviklingen 
Vi må max. være 100 personer på inderkredsen, og max. 500 personer jævnt fordelt på stadion. 
Begrænsningen på 100 personer på inderkredsen betyder, at der kun er adgang til inderkredsen fra callroom, hvor hver 
heat/øvelsesgrupper bliver hentet af en official. 
Forældre og trænere skal holde sig udenfor rækværket, fordele sig jævnt på stadion og fortrinsvis sidde ned. 
Når man er færdig med sin øvelse, så bedes man forlade stadion, så vi aldrig bliver for mange.  
 
 

Sekretariat 
Sekretariatet kommer til at ligge nede i det lille hus ved målstregen for ende af stadiontribunen. 
Sekretariatet vil udlevere klubkuverter, veje redskaber og tage mod spørgsmål og protester. 
Kun klubledere bedes henvende sig til sekretariatet. 
 
 

Startnumre og klubkuverter 
Ved ankomst til stadion henter en leder fra hver klub deres respektive klubkuvert med startnumre, sikkerhedsnåle etc. i 
sekretariatet ved mållinjen. Når den er afhentet, så beholder man den resten af weekenden. 
Alle startnumre i løb sættes på maven. I spring og kast er der frit valg ift mave eller ryg. 
 
 

Afkrydsning og afbud 
DET ER BLEVET BESLUTTET, AT DER IKKE FINDER AFKRYDSNING STED OVERHOVEDET! 
Er der afbud, så vil vi dog fortsat sætte stor pris på, hvis man afleverer det på skrift i sekretariatet senest 1 time før start. 
Sekretariatet ligger nede ved målstregen for ende af tribunen. 
 
 

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 og ud af stadion af en official. Man må altså ikke selv gå ind på løbebanen eller 
inderkredsen. 
Alle grupper kommer ind på stadion nede ved 100m starten, og alle grupper forlader stadion nede ved målstregen. Se 
mere under callroom. 
Ved alle løb vil der være en nummeret 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 hen til lågen i hegnet 30m efter målstregen, hvor ens kurv står 
parat, tager sine ting, lade kurven stå og straks forlade inderkredsen. Næste heat kan nemlig først komme ind på 
løbebanen, når hele ens heat er gået ud gennem porten! 
I alle tekniske øvelser kan man først komme ind på stadion, når den forrige gruppe forlader stadion. Skal man ind og 
springe højdespring, så skal man altså vente på den gruppe, der netop er færdig med deres konkurrence. Derfor skal man 
også være parat til at forlade konkurrencestedet lige så snart ens konkurrence er slut af respekt overfor dem, der står og 
venter på at komme ind og varme op og konkurrere. 
 
 

Opvarmning 
Almen opvarmning foregår på fodboldbanen lige over vejen udenfor stadion over ved skolen bag ved Dansborghallen 
(50m) eller på vejene rundt om stadion. 
Specifik opvarmning ved øvelsesstedet kan starte op lige så snart man er kommet ind på stadion. 
 
 
 



Callroom 
Alle aktive skal melde sig i callroom, hvor man bliver råbt op og krydset af. Efter afkrydsning og når forrige gruppe har 
forladt stadion, så vil gruppen blive ført ind på stadion af en official. Kommer man for sent til callroom, så har man 
desværre mistet sin ret til at konkurrere i lige præcis den øvelse. Der er kun adgang sammen med en official. 
 

Callroomstider 
 

Øvelser Seneste mødetid Udgang til stadion med official 

100m, 200m, 400m og 
alle korte hækkeløb 

Ca. x min Der må max. være 24 løbere på stadion af gangen. For at et 
nyt heat skal komme ind, så skal det heat, der netop er 
kommet i mål altså først forlade inderkredsen. 600m, 800m, 1.500m Ca. x min 

Højdespring Ca. x min I alle tekniske øvelser kan man først komme ind på stadion, 
når den forrige gruppe forlader stadion. Skal man ind og 
spring højdespring, så skal man altså vente på den gruppe, 
der netop er færdig med deres konkurrence. 

Stangspring Ca. x min 

Længde- og trespring Ca. x min 

Alle kast Ca. x min 

 
 

Specifikke regler for løb 
40 meter 
Der vil kun være indledende 40m for P9 og D9, altså ingen finaleløb. 
 

60 og 80 meter 
Vinder og hurtigste tider kvalificerer sig til finalen med 8 deltagere. Er der færre end 8 deltagere løbes der direkte finale. 
De hurtigste tider får altid de midterste baner. 
 

100 meter 
Vinder og hurtigste tider kvalificerer sig til A-finalen med 8 deltagere. De 9-16.hurtigste tider kvalificerer sig til B-finalen 
etc. A-finalen løbes altid sidst 
De hurtigste tider får altid de midterste baner. 
 

200 og 400 meter 
Der løbes direkte finaler med de hurtigste tider i sidste heat. De hurtigste tider får altid de midterste baner. 
 

60m, 80m, 100m og 110m hæk 
Der løbes direkte finaler, hvor de hurtigste tider altid får de midterste baner. 
 

600m, 800m og 1.500m 
Der løbes direkte finaler med de hurtigste tider i det sidste heat.  
600m løbes med samlet start med op til 12 løbere i et heat, mens der på 1.500m kan være op til 15 løbere i et heat. 
På 800m vil der løbes på inddelt bane de første 100 meter. Der kan være op til 12 løbere i et heat. 
Der løbes direkte finaler. Vær opmærksom på, at flere grupper kan blive slået sammen. 
 
 

Specifikationer hækkeløb 

A - Løbslængde   B - Aldersklasse   C - Hækhøjde 
D - Antal hække   E - Afstand til første hæk  F - Afstand mellem hække 

G - Afstand sidste hæk til mål 
 

A B C D E F G 

60m P11-D11 68,6 6 11,75 7,65 10,00 

60m P12-P13 76,2 6 11,75 7,65 10,00 

80m D12-D13-P15 76,2 8 12,00 8,00 12,00 

100m P17 76,2 10 13,00 8,50 10,50 

100m D15-P19-K 83,8 10 13,00 8,50 10,50 

110m D17 91,4 10 13,72 9,14 14,02 
110m D19 99,1 10 13,72 9,14 14,02 

110m M 106,7 10 13,72 9,14 14,02 

 
 



Specifikke regler for længe- og trespring 

Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så skal vi indtrængende bede om,  
at alle atleter er klar til at springe, når man bliver kaldt frem, 

 så vi kan få flest mulige aktive til at springe i løbet af weekenden. Tak! 
 

Alle aldersgrupper op til P13/D13 springer med zoneafsæt. Zonen er 1 meter bred, og vil starte 1 meter fra sandgraven. 
Fra P15/D15 springes der fra en 1 meter planke. For senior M/K springes der fra en 3 meter planke. 
I trespring er der to afsætsplanker for senior M/K. Kvinderne springer fra 9 eller 11 meter, mens mændene springer fra 11 
og 13 meter. 
I hver aldersgruppe er der 3 forsøg til alle, hvorefter der er 3 finaleforsøg til springerne med de 8 bedste resultater Ender 
flere springere med det sammen resultat som nr. 8, så går alle disse springere til finalen. 
Der vil ikke være omseedning efter 3.runde, men til gengæld vil der være seedning allerede fra 1.runde, hvor den med 
bedst tilmeldingsresultat springer sidst. 
 

Specifikke regler for højde- og stangspring 

Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så skal vi indtrængende bede om,  
at alle atleter er klar til at springe, når man bliver kaldt frem, 

 så vi kan få flest mulige aktive til at springe i løbet af weekenden. Tak! 
 

Der springes på nedenstående springhøjder. Max. 3 forsøg på hver springhøjde. Der laves ikke omspringning om sejren, 
hvis flere atleter ender ens på 1.pladsen, så deles man om den. 
 

M Højdespring 142-147-152-157-162-167  +3 cm 

 Stangspring 262-282-302-322-332-342  +10 cm 

D15 Højdespring 112-117-122-127-132-137-141-144  +3cm 

D13 Højdespring 97-102-107-112-117-122-125-128  +3cm 

D11 Højdespring 87-92-97-102-107-112-115-118  +3cm 
 

K Højdespring 127-132-137-142-147-152-157-161-164  +3cm 

 Stangspring 202-222-242-262-282-292-302  +10cm 

P15 Højdespring 102-107-112-117-122-127-132-135-138  +3cm 

P13 Højdespring 97-102-107-112-117-122-125-128  +3cm 

P11 Højdespring 87-92-97-102-107-112-115-118  +3cm 

 
 

Specifikke regler for kast 
Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så skal vi indtrængende bede om,  

at alle atleter er klar til at kaste, når man bliver kaldt frem, 
 så vi kan få flest mulige aktive til at kaste i løbet af weekenden. Tak! 

 

Vejning af egne kasteredskaber sker oppe ved sekretariatet senest 1 time før øvelsesstart. 
Man kan godt stille op i en ældre aldersgruppe med sit eget redskab, hvis ens kast ikke er i ens egen aldersgruppe. 
Det vil fortsat være de aktive med de 8 bedste resultater (på tværs af redskaber) efter de 3 indledende forsøg, der går 
videre til finalen og får yderligere 3 forsøg. Ender flere kastere med det samme resultat som nr. 8, så går alle disse kastere 
til finalen. 
Der vil ikke være omseedning efter 3.runde, men til gengæld vil der være seedning allerede fra 1.runde, hvor den med 
bedst tilmeldingsresultat kaster sidst. Dette er for at give en hurtigere afvikling, og mulighed for at flere kastere kan 
komme i konkurrence. 
 

Gruppe Kugle (kg) Diskos (kg) Hammer (kg/cm) Spyd (gr.) Bold (gr.) 

M 7,260 2,000 7,260 (121,5) 800  

D15 4,000 1,000 4,000 (119,5) 600  

D13 3,000   400  

D11 2,000   400  

D9     145 
 



Gruppe Kugle (kg) Diskos (kg) Hammer (kg/cm) Spyd (gr.) Bold (gr.) 

K 4,000 1,000 4,000 (119,5) 600  

P15 3,000 1,000 3,000 (119,5) 500  

P13 2,000   400  

P11 2,000   400  

P9     145 

 
 

Præmieoverrækkelse 
Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så bliver medaljeoverrækkelse 

Uden for inderkredsen nede ved Café Copenhagen Open ved 100m starten direkte efter øvelsens afslutning. 
Medaljetagere bedes derfor gå direkte til medaljeoverrækkelse. 

 

Alle medaljer er specielle Copenhagen Open medaljer, der overrækkes direkte efter øvelsens afslutning. Øvelseslederen vil 
samle dem der skal have præmie, og gå med dem til præmieskamlen. 
I grupperne indtil 10-11 år vil der være medaljer til de 6 bedste i hver øvelse 
I grupperne fra 12-13 år og ældre vil der være præmier til de 3 bedste i hver øvelse. 
 
 

Resultater 
Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så bliver medaljeoverrækkelse 

uden for inderkredsen nede ved målområdet direkte efter øvelsens afslutning. 
Medaljetagere bedes derfor gå direkte til medaljeoverrækkelse. 

 

Alle medaljer er specielle Copenhagen Open medaljer, der overrækkes direkte efter øvelsens afslutning. En official vil 
bringe alle deltagere og medaljetagere ud af stadion og direkte til medaljeoverrækkelse. 


