
Praktiske informationer 
DM Masters – Danish Open Masters 

Hvidovre, 16-18.august 2019 
 
 
Hvidovre AM og Dansk Atletik er glade for igen at kunne byde velkommen til Danske Mesterskaber for 
Masters på Hvidovre Stadion.  
For første gang forsøges det at åbne op overfor vores omverden, både den nære med almindeligt 
atletikinteresserede masters, der kan komme ind fra gaden og være med, og så den internationale 
dimension ved at åbne op for deltagelse fra alle vores internationale masters venner ude fra resten af 
Europa. 
Begge dele giver lidt andre rammer end vi er vant til, så læs derfor denne folder godt igennem.  
Vi håber alle får en rigtig god weekend, og vil gøre vores bedste for at give alle en god oplevelse! 
 
 
 MANGE DELTAGERE I KAST 
Vores udgangspunkt ved mesterskaber er altid, at alle kast skal afvikles inde på stadion, og derfor er det 
også en glæde at kunne fortælle, at både hammer og vægtkast i år bliver afholdt inde på stadion sammen 
med resten af atletikkens øvelser. 
Følger tilmeldingen udviklingen, så vil der være rigtig mange deltagere i netop kast, som giver et stort pres 
på tidsskemaet. 
Vi skal derfor bede alle deltagere om at hjælpe til med, at vi får en så hurtig og smidig afvikling som vi kan, 
og samtidig respektere den begrænsede opvarmningstid.  

 
 SEKRETARIAT 
I speakerrummet øverst oppe midt på tribunen ligger stævnesekretariatet, hvor hver forening kan afhente 
deres klubkuvert med startnumre og praktiske informationer. 
Har man spørgsmål til stævnet, så er det her man bedes henvende sig, lige som protester afleveres her. 

 
 STARTNUMRE 
Alle aktive skal bære startnumre under konkurrencerne. Nummeret må ikke foldes eller bukkes. 
I løb der løbes udelukkende på inddelt bane skal det bæres på ryggen. I alle andre løb på brystet. 
I alle de tekniske øvelser er det op til deltageren, om startnummeret skal være på brystet eller ryggen. 
I de lange løb får deltagerne udleveret et gruppenummer, der skal placeres på ryggen, så man undervejs 
kan orientere sig som løber ift de andre løbere. 

 
 AFKRYDSNING & AFBUD 
Der vil ikke være afkrydsning i hverken løb, gang, spring eller kast! 

 
 OPVARMNING 
Generel opvarmning finder sted på den fodboldbane (bane 5), der ligger umiddelbart bag ved 
Dansborghallen på den modsatte side af vejen ved tribunen. 
Specifik opvarmning ved øvelsesstedet kan frit ske fra det øjeblik den foregående konkurrence er afsluttet. 
Al opvarmning sker på eget ansvar, så vær opmærksom på andre atleter, og det gælder specielt i kast!!! 

 
 CALLROOM 
Der benyttes ikke callroom ved DM. 
 



 SEEDNING OG KVALIFIKATION TIL FINALER 
Der er direkte finaler i alle løbeøvelserne, hvilket også betyder, at der ikke er indledende heat. 
Hvor det er hensigtsmæssigt er flere aldersgrupper lagt sammen, både for at spare tid i tidsskemaet, men 
især for at give de aktive bedre konkurrencer. 
I løb på inddelt bane er det bedste tider, der er oplyst ved tilmeldingen der tages udgangspunkt i ift 
seedning, hvor IAAF’s regler følges. 

 
 TYVSTART OG STARTMETODER 
Stående start er tilladt i alle løb, lige som deltageren i løb med startblok må bruge startblok som støtte for 
den ene fod. 
En deltager der foretager en falsk start modtager en advarsel. Hvis en deltager er ansvarlig for 2 tyvstarter 
vil vedkommende blive diskvalificeret. 
Startkommandoen vil være ”På pladserne”, og for løb på inddelt bane ”Set”, hvorefter løbet skydes i gang. 

 
 1.000M STAFETLØB 
Man kan frit sammensætte sit stafethold med aktive fra flere aldersgrupper, dog vil det altid være den 
yngste atlets aldersgruppe, der afgør hvilken aldersgruppe stafetholdet deltager i. 
Stafetholdene er rene kvinde- eller mandehold. Der er altså ikke mulighed for at stille op med kombinerede 
hold. 
De 2 første ture (100m og 200m) løbes på inddelt bane (=2 sving). Når den 3.løber har modtaget depechen 
må vedkommende trække ind på inderbanen, når man passerer de opsatte mærker. 
Løberne på 2. og 3.tur (200m og 300m) har den ”nye” skiftezone på 30m at foretage skiftet indenfor. 
Løberen på sidste tur (400m) får anvist sin plads i rækken af en dommer baseret på holdets placering ved 
200m mærket. Der er kun en 20m skiftezone på den sidste tur. 

 
 HVOR SPRINGES DER LÆNGDE OG TRESPRING? 
Vindretningen afgør hvilken ende af stadion der springes fra. Øvelseslederen tager den endelig beslutning 
om dette senest 30 min før konkurrencen går i gang, men 9 ud af 10 dage er der medvind på opløbet, og så 
springes der i graven nede ved målstregen. 
I trespring springer alle, der springer på 9m planken efter hinanden etc. uanset aldersgruppe. Vi har en 
mobil planke til rådighed, der kan placeres på lige antal meter kortere end 9m planken. 
Det er ikke muligt at skifte springplanke undervejs. 

 
 STARTHØJDER I STANG OG HØJDE 
I højdespring springes der med 3 cm interval gennem hele konkurrencen, og starthøjden aftales med 
øvelseslederen, dog minimum 82 cm (højden på madrassen + 2 cm). 
I stangspring springes der med 10 cm interval gennem hele konkurrencen, hvor der springes på højder der 
ender med ”2” som sidste ciffer, eksempelvis 2,52-2,62-2,72 etc. 
Når der er én deltager tilbage kan vedkommende frit vælge springhøjde. 
Starthøjder aftales med de enkelte deltagere. 

 
 ANTAL FORSØG 
I længde, trespring og alle kast får alle deltagere 6 spring/kast, da det højeste antal deltagere er 7 i én 
aldersgruppe/øvelse. Derfor vil alle udenlandske deltagere også kunne deltage i finalerne. 
Der vil i den enkelte aldersgruppe blive seedet om efter 3.runde, så den med de bedste resultat starter 
sidst i de 3 sidste forsøg. Der seedes ikke yderligere om. 

 
 HVIS MAN BLIVER SKADET 
Der vil under hele stævnet være samaritter til stede, der holder til inde i foyeen midt på tribunen. 
Skulle der opstå en skade, så kontakt dem hurtigst muligt. 

 



 PROTESTER 
Hvis man ikke mener reglerne bliver overholdt, så skal man med det samme verbalt henvende sig til 
øvelseslederen og gøre opmærksom på fejlen. 
Er man ikke tilfreds med øvelseslederens afgørelse, så kan man indlevere en skriftlig protest til sekretariatet 
senest 30 min efter resultaterne er offentliggjort af speakeren. 
Kom lige og annoncer hvis der er en protest på vej, da præmieoverrækkelse vil blive søgt afholdt 
umiddelbart efter øvelsen er afviklet. Sker det, så holder vi præmieoverrækkelsen tilbage. 
Ved en protest skal der samtidig afleveres 500 kr. i kontanter. Giver juryen medhold i protesten får man 
pengene retur. 

 
 MEDALJEOVERRÆKKELSE 
Vi forsøger at afvikle medaljeoverrækkelse hurtigst muligt efter hver enkelt øvelse, hvilket i praksis vil sige 
ca. 5-10 min efter den er afsluttet. 
Sørg for at komme til præmieskamlen midt på opløbssiden hurtigst muligt efter øvelsen af færdig. 
Der vil være DAF’s mesterskabsmedaljer til nr. 1-2-3 i samtlige øvelser i alle grupper. Dog kan man kun 
officielt vinde DAF Mesterskabsmedaljer, hvis man er dansk statsborger, eller som del af et stafethold har 
haft fast adresse i Danmark de seneste 6 måneder. Der kan max. være 1 udlænding på stafethold. 
Udenlandske deltagere kan ikke vinde DAF Mesterskabsmedaljer, men vil blive præmieret, hvis de ender i 
top-3 i konkurrencerne med en DAF-medalje. 

 
 RESULTATFORMIDLING 
Alle resultater vil hurtigst muligt blive opsat på tavlerne ved indgangspartiet midt på tribunen. 
Alle resultater vil hurtigst muligt efter stævnets afslutning være at finde på stævnets hjemmeside 
http://imars.dk/Liveboard  

 
 OVERDOMMER 
Der vil ikke være en jury til DM, men der imod en overdommer udpeget af DAF’s Teknisk Komitée. 

  
 DOMMERPLIGT FOR ØSTKLUBBER 
Der vil være dommerpligt for østklubberne som angivet i forbundsmappen 14.4.20, hvor det vil være 
antallet af startere, der afgør omfanget. Klubberne bedes notere sig dette på forhånd! 

 
 CAFÉ DANISH OPEN 
Det er muligt at købe mad og drikke undervejs i stævnet lørdag og søndag nede i vores café ved 100m 
starten. 

  
 FÆLLES SPISNING LØRDAG AFTEN 
Afvikles lørdag aften kl. ca. 19.30 i stadionrestauranten på 1.sal. Deltagelse kræver, at man har meldt sig til 
på forhånd. Indbydelsen har været udsendt til samtlige kontaktpersoner. Betaling i døren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://imars.dk/Liveboard


APP. 1 – ALDERSKLASSER I DENMARK 
 

Inddelingen i aldersklasse sker på grundlag af den alder, vedkommende opnår i det pågældende 
kalenderår. Således skal alle, der er født i samme år, starte i samme aldersklasse, uanset hvilken måned de 
er født i. 
 
Masters inddeles i Danmark i følgende aldersklasser: 
 

 Alder Klasser 

Kvinder / Mænd 30-34 år K30 / M30 

Kvinder / Mænd 35-39 år K35 / M35 

Kvinder / Mænd 40-44 år K40 / M40 

Kvinder / Mænd 45-49 År K45 / M45 

Etc. Etc. Etc. 
 
 

APP. 2 – SPECIFIKATIONER KASTE REDSKABER 
 

Kvinder Hammer Kugle Diskos Spyd Vægt 

30-49 år 4,00 4,00 1,00 600 9,080 

50-59 år 3,00 3,00 1,00 500 7,260 

60-74 år 3,00 3,00 1,00 5,00 5,450 

75+ år 2,00 2,00 0,75 400 4,000 
 

Mænd Hammer Kugle Diskos Spyd Vægt 

30-49 år 7,26 7,26 2,00 800 15,880 

50-59 år 6,00 6,00 1,50 700 11,340 

60-69 år 5,00 5,00 1,00 600 9,080 

70-79 år 4,00 4,00 1,00 500 7,260 

80+ år 3,00 3,00 1,00 400 5,450 
 
 

APP. 3 – HÆK SPECIFIKATIONER 
 

 Kvinder Løb Højde Antal Til 1.hæk Afstand Til mål 

Kort 30-39 år 100 0,840 10 13,00 8,50 10,50 

40-49 år 80 0,762 8 12,00 8,00 12,00 

50-59 år 80 0,762 8 12,00 7,00 19,00 

60+ år 80 0,686 8 12,00 7,00 19,00 

Lang 35-49 år 400 0,762 10 45,00 35,00 40,00 

50-59 år 300 0,762 7 50,00 35,00 40,00 

60-69 år 300 0,686 7 50,00 35,00 40,00 

70+ år 200 0,686 5 20,00 35,00 40,00 
 

 Mænd Løb Højde Antal Til 1.hæk Afstand Til mål 

Kort 30-49 år 110 0,991 10 13,72 9,14 9,72 

50-59 år 100 0,914 10 13,00 8,50 10,50 

60-69 år 100 0,840 10 12,00 8,00 16,00 

70-79 år 80 0,762 8 12,00 7,00 19,00 

80+ år 80 0,686 8 12,00 7,00 19,00 

Lang 30-49 år 400 0,914 10 45,00 35,00 40,00 

50-59 år 400 0,840 10 45,00 35,00 40,00 

60-69 år 300 0,762 7 50,00 35,00 40,00 

70-79 år 300 0,686 7 50,00 35,00 40,00 

80+ år 200 0,686 5 20,00 35,00 40,00 
 


