
Praktiske informationer – Copenhagen Open 2020 
 
 

Covid-19 begrænsninger 
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/øvelsesgruppe bliver hentet af en official. 
Når man kommer i mål i løbeøvelserne, så forlader man inderkredsen med det samme. Det samme gør man, hvis man ikke 
kommer i finalen i de tekniske discipliner, og når man har revet sig ud i højde- og stangspring. 
Aktive, der ikke er i gang med en øvelse, forældre, søskende, venner, trænere og tilskuere skal alle holde sig udenfor 
rækværket, fordele sig jævnt på stadion og fortrinsvis sidde ned. 
Alle bedes tage hensyn til hinanden, og har man de mindste sygdomssymptomer, så bedes man blive hjemme og dermed 
passer både på sig selv og alle os andre       
Det vil ikke være muligt at benytte omklædnings- eller badefaciliteter, så man bedes komme omklædt hjemmefra. 
Alle bedes medbringe deres egen håndsprit! 
 
 

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

Økonomi 
Alle udenlandske klubber skal betale deres startpenge når de henter deres klubkuvert. Det er muligt at betale med alle de 
normale betalingskort. 
 
 

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. 
De eneste der skal bære startnumre, er løberne på 600-1.500m. De skal sætte deres startnummer på brystet. 
 
 

Afkrydsning og afbud 
For at lette arbejdspresset på sekretariatet, så er det kun udvalgte øvelser, der skal krydse sig af på afkrydsningslisterne. 
Det gælder: 

• Alle 100m løb for alle aldersklasser – gælder både til indledende og til finaler – Husk der er garanti for 2 løb til 
alle, så alle kommer videre til finaleheatene! 

• Senior M/K 200m, 400m, 800m, 100/110m hæk 
Listerne vil blive hængt op i god tid på den store blå tavle på tribunevæggen ca. 40m før målstregen. 
Listerne fra indledende 100m vil blive hængt op lige så hurtigt som vi kan taste resultaterne ind og få dem udskrevet. 
Alle lister vil blive taget ned 30 min før øvelsesstart. Er man ikke krydset af, så kommer man ikke til start! 
Afbud skrives også på afkrydsningslisterne. 
 
 

Startlister og tidsskema 
Startlisterne til alle løb vil hurtigst muligt blive slået op på den blå tavle, der er ophængt på tribunevæggen ca. 40m før 
målstregen. Her kan man også finde tidsskema, praktiske informationer. 
 
 
 
 



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 eget heat er gået ud gennem porten! 
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. 
Når en gruppe forlader inderkredsen, så vil der være præmieoverrækkelse med det samme, og det sker på området ved 
udgangen fra inderkredsen ved målområdet. 
 
 

Opvarmning 
Lige udenfor stadion på den anden side af vejen ligger der en stor fodboldbane bag Dansborghallen. Det er her ens almene 
opvarmning foregår, alternativt på vejene rundt om stadion. 
Kun hækkeløbere har adgang til at varme op inde i atletikhallen, da der her er hække til rådighed. Alle andre varmer op 
udenfor! 
Specifik opvarmning ved øvelsesstedet kan starte op lige så snart man er kommet ind på stadion. 
 
 

Callroom 
Alle aktive skal møde op ved callroom, hvor man bliver råbt op og krydset af.  
Når forrige gruppe/heat 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 til stadion sammen med en official. 
 
 

Øvelser Seneste 
mødetid 

Udgang til 
stadion 

Udgang til stadion med official 

100m, 200m og 
400m  

20 min. før 10-15 min. før 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. Og man skal 
hele tiden holde sig under max. 24 løbere. 

Alle korte hækkeløb 25 min. før 15-20 min. før 

600m, 800m, 1.500m 20 min. før 10-15 min. før 

Højdespring 25 min. før Ca. 20 min. før 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 50 min. før Ca. 45 min. før 

Længde- og trespring 25 min. før Ca. 20 min. før 

Alle kast 25 min. før Ca. 20 min. før 

 
 

Specifikke regler for løb 
På 100 meter og 200 meter vil der være en løbende kontrol af vinden. Skifter den konsekvent til modvind, så vil vi løbe 
den modsatte vej, så vi hele tiden forsøger at afvikle 100 og 200m i medvind. Sker det, så løbes der fortsat 100m foran 
tribunen. Husk alle 100m løbere er garanteret 2 løb, så alle kommer til at løbe finale på 100 meter! 
Husk at forlade inderkredsen straks efter du er kommet i mål. 
Er du blandt medaljetagerne, så sker det straks efter sidste heat er afviklet. 
 
 



40 meter 
Der vil kun være indledende 40m for P9 og D9, altså ingen finaleløb. 
Det er tiderne på tværs af alle heat, der afgør de endelige placeringer ift. uddeling af medaljer. 
60 og 80 meter 
Heatvinder 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 ungdom 
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. 
100m senior 
For at undgå semifinaler og dermed 3 løb, så vil de 24 løbere med de bedste tilmeldte seedningstider blive placeret i de 3 
sidste heat. De to første i hvert af disse 3 heat vil kvalificere sig til A-finalen. Yderligere vil de 2 hurtigste tider på tværs af 
alle indledende heat ligeledes kvalificere sig til A-finalen. 
De 9-16.hurtigste tider kvalificerer sig til B-finalen, de 17-24.hurtigste tider til C-finalen etc. A-finalen løbes altid sidst. De 
hurtigste tider får altid de midterste baner. 
 

200 meter 
Der løbes direkte finaler med de bedste tilmeldte seedningstider i sidste heat, A-finalen. Der løbes ikke i bane 1, så der vil 
max. være 7 løbere i hvert heat. Det betyder at 8-14.hurtigste tider løber i B-finalen etc.  
De hurtigste tider får altid de midterste baner. 
Det er tiderne på tværs af alle heat, der afgør de endelige placeringer ift. uddeling af medaljer. 
400 meter 
Der løbes direkte finaler med de 8 bedste tilmeldte seedningstider i sidste heat, A-finalen. De 9-16.bedste tilmeldingstider 
vil løbe i B-finalen etc. De hurtigste tider får altid de midterste baner. 
 

Det er tiderne på tværs af alle heat, der afgør de endelige placeringer ift. uddeling af medaljer. 
60m, 80m, 100m og 110m hæk 
Heatvinder og hurtigste tider kvalificerer sig til finalen med 8 deltagere. Er der færre end 8 deltagere løbes der direkte 
finale på finaletidspunktet. De hurtigste tider får altid 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. 
Det er tiderne på tværs af alle heat, der afgør de endelige placeringer ift. uddeling af medaljer. 
 
 

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 opmærksomme på springrækkefølgen, så man er klar til at springe, når man bliver kaldt 

frem, så vi kan overholde et presset tidsskema. Tak! 
Samt at man forlader inderkredsen, hvis man ikke er kommet i finale. 

Der er præmieoverrækkelse direkte efter øvelsens afslutning. 
 

Alle aldersgrupper op til P13/D13 springer med zoneafsæt. Zonen er 1 meter bred, og vil starte 1 meter fra sandgraven. 
Fra P15/D15 og senior M/K springes der fra en 1 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 opmærksomme på springrækkefølgen, så man er klar til at springe, når man bliver kaldt 

frem, så vi kan overholde et presset tidsskema. Tak! 
Samt at man forlader inderkredsen, når man har revet sig ud af konkurrenen. 

Der er præmieoverrækkelse direkte efter øvelsens afslutning. 
 

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 opmærksomme på rækkefølgen, så man er klar til at støde/kaste, når man bliver kaldt frem, 

så vi kan overholde et presset tidsskema. Tak! 
Man bedes forlader inderkredsen, hvis man ikke er kommet i finale. 

Der er præmieoverrækkelse direkte efter øvelsens afslutning. 
Husk at medbringe egen håndsprit til rengøring af kasteredskaber – alle må fortsat låne alle reskaber! 

 

Vejning af egne kasteredskaber sker ude ved øvelsesstedet, når man kommer der ud fra callroom. 
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 og aldersgrupper) 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 overholde tidsskemaet. 
 
 

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

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

D19 6,000 1,750 6,000 (121,5) 800  

D17 5,000 1,500 5,000 (120,0) 700  

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  2,000 (119,5) 400  

P11 2,000   400  

P9     145 

 
 

Præmieoverrækkelse 
Da vi max. må være 100 personer på stadion af gangen, så vil medaljeoverrækkelse ske direkte efter 

udøverne er kommet ud fra inderkredsen 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. 
Evt. protester skal meddeles øvelseslederen med det samme, der træffer en afgørelse. Er øvelseslederen inhabil, så 
tilkaldes stævnelederen, der tager den endelige beslutning. Er der protest, så udskydes præmieoverrækelsen indtil der er 
fundet en afgørelse. 
 
 

Resultater 
 

Alle resultater vil blive sat op på den blå tavle på tribunevæggen ca. 40m før målstregen. 
Alle resultater vil løbende blive lagt op på stævnets hjemmeside under stævneinfo. 
 
 

Café Copenhagen Open 
 

Nede ved startstregen til 100 meter har Café Copenhagen Open åben under hele stævnet, og man kan købe frisklavet 
kaffe, vand, sodavand, sandwich, pastasalat, frugt, müslibarer og kage til en fornuftig pris. 
Der kan kun betales med MobilePay og de normale betalingskort (DK-kort, Visa, Master etc.) 
 
 

Global Sport 
 

Global Sport kommer igen i år, og sælger ud af deres specialsko og atletikredskaber. Du finder dem nede ved målområdet. 


