MESTERSKABSMANUAL DM 2022
Invitation og information om DM i atletik
2022 i Aalborg

Skovdalen Atletikstadion
Søndre Skovvej 2
9000 Aalborg
24. - 26. juni 2022
Opdateret: 19. juni
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Skovdalen Atletikstadion har følgende:
6 Rundbaner – 200 m banen kan vendes for at skabe de bedst mulige vindforhold. Løbsleder
afgør på dagen, hvilken retning der løbes i.
8 Ligeud baner – 100 m samt 110/100 m hæk banen kan vendes for at skabe de bedst mulige
vindforhold. Løbsleder afgør på dagen, hvilken retning der løbes i.
2 Spydkast - Øvelseslederen afgør på dagen, hvilken bane der benyttes
Diskos/hammerkast bur
Kuglestød

Honnørkajen:
Længde-/trespring afvikles på Honnørkajen

Program
Fredag d. 24. juni kl. 18.00
K/M 10.000 m
K/M Længde (honnørkajen)
Lørdag d. 25. juni kl. 12.00
K/M 3000 m FH, K 100 m hæk, M 110 m hæk, K/M 1500 m, K/M 100 m, K/M 400 m, M
Højde, M Stang, K Kugle, K Spyd, K Hammer, M Diskos
Søndag d. 26. juni kl. 12.00
K/M 200 m, K/M 3000/5000 m kapgang, K/M 800 m, K/M 5000 m, K/M 400 m hæk, K
Højde, M Kugle, M Spyd, K Diskos, M Hammer, K Stang, K/M FrameRunning
K/M Trespring (honnørkajen),

Detaljeret tidsskema kan findes på vores hjemmeside: www.aalborgatletik.dk/dm-2022
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Kontaktoplysninger
Stævneleder

Arrangementsleder

Julian Schlegel
tlf.: 24 85 64 16

Thomas Nolan Hansen

e-mail: staevner@aalborgatletik.dk

tlf.: 23 47 94 54
e-mail: eventchef@aalborgatletik.dk

Teknisk leder

Sekretariat

Ikke udpeget endnu

Peter Würtz

tlf.:

tlf.: 41 32 00 50

e-mail:

e-mail: pw@skipper-clement-skolen.dk

Jury formand

DAF/Præsentatør

Ikke udpeget endnu

Katja Salivaara

tlf.:

tlf.: 24 45 71 91

e-mail:

e-mail: katja@dansk-atletik.dk

Presseansvarlig

Jørgen Hein
Tlf.: 25 16 29 90
e-mail: jheinaalborg@gmail.com
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Oversigtskort
Skovdalen Atletikstadion

Se oversigtskortet over Skovdalen i fuld størrelse her: https://bc3f3432-0b39-4345-b0a5b2fbffb4157e.usrfiles.com/ugd/bc3f34_1216d6efbdc34b6aae12c03049fae774.pdf

Honnørkajen

Se oversigtskortet over Honnørkajen i fuld størrelse her: https://bc3f3432-0b39-4345-b0a5b2fbffb4157e.usrfiles.com/ugd/bc3f34_f570e148032647fa9865ce4f10954118.pdf
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Startlister og resultatlister
Startlister og resultater bliver løbende opdateret på Roster. Der indtastes resultater ”live” ude
ved konkurrencerne.
Start- og resultatlister vil ikke blive printet og hængt op.
Find startlister og resultater på Roster Athletics ”DM Senior Aalborg”. Hent App til iPhone eller
Android.

Sekretariat
Stævnesekretariatet findes i klubhuset i underetage. Åbningstider: 2 timer før stævnet starter
og 1 time efter sidste disciplin er afsluttet.

Check-in

Ved ankomst til stadion foretages check-in med afkrydsning og udlevering af startnummer.
Afkrydsning skal foretages minimum 1,5 time før øvelsesstart.
Ved manglende afkrydsning mister man sin ret til at deltage i øvelsen. Det udelukker ikke
atleter fra andre øvelser med mindre, der heller ikke er krydset af der.

Undtagelser:
10.000 m: afkrydsning er en 1 time før start
Længdespring fredag: der foretages ingen afkrydsning og startnummeret hentes ved
øvelsesstedet.
Trespring søndag: der foretages ingen afkrydsning og startnummeret hentes ved øvelsesstedet.

Startnumre og akkreditering
Startnummeret kan hentes ved check-in.
Startnummeret skal bæres synligt og må ikke bøjes.
Startnummeret bruges som adgang til stadion alle dage.
Vær opmærksom på at der ved 5.000 og 10.000 m skal bæres 2 startnumre. På brystet bæres
det med nummer og på ryggen det med navn.
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Disciplin

Placering

Løb (< 5.000 og 10.000 m)

På brystet

5.000 og 10.000 m

På brystet og ryggen

Kast

På brystet

Længde- og trespring

Valgfrit

Højde- og stangspring

Valgfrit

Undtagelser:
Længdespring fredag: startnummeret udleveres på øvelsesstedet
Trespring søndag: startnummeret udleveres på øvelsesstedet

Call Room
Der er Call Room til dette DM, og det er ikke muligt at komme på inderkredsen uden at være
mødt op i Call Room.
I Call Room kontrolleres konkurrencedragt, pigsko, løbesko og startnummer. Se Call Room
tiderne herunder:
Øvelser

Seneste mødetid

Udgang til stadion (ca.)

100 m, 200 m og 400 m

20 min før

15 min før

Alle hækkeløb

25 min før

20 min før

800 m, 1500 m, 5.000 m,
10.000 m og 5000 m
forhindring

20 min før

15 min før

Højdespring

35 min før

30 min før

Stangspring

50 min før

45 min før

Alle kast

35 min før

30 min før

Undtagelse:
Til længde- og trespring på Honnørkajen benyttes ikke Call Room. Mødetid ved øvelsesstedet
er senest 30 min. før øvelsesstart. Fremmøde, konkurrencedragt, pigsko og startnummer
registreres af dommerteamet.
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Afbud
Afbud meldes på mail til staevner@aalborgatletik.dk indtil d. 23. juni kl. 21.00, herefter vil en
manglende afkrydsning svare til et afbud.
Afbud inden tilmeldingsfristen foretages via Connect.

Tilskuere
Der er gratis entré.
Stadion har fået flere siddepladser efter renovering af tribunen. Vi anbefaler, at man selv
medbringer et sideunderlag.
I forbindelse med DM-Ugen i Aalborg bliver de fleste adgange gratis. Ud over atletik afvikles
der mere end 50 sportsgrene d. 23. - 26. juni i Aalborg. Læs mere her:
https://www.dif.dk/dm-ugen

Konkurrencedragter
Alle deltagers konkurrencedragter skal overholde reglerne anført i forbundets
atletikreglementet.

Reglement og konkurrencesko

Gældende WA Competition & Technical Rules – 2022 Edition anvendes med efterfølgende
modifikationer. (Link: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules)
Alle deltagere i DM Senior skal konkurrere i sko godkendt af World Athletics. Registrer dine
konkurrencesko i formularen: https://forms.gle/rdLhhtbuSeJNddyw9

Opvarmning
Kildeparken:
Atleter på Skovdalen Atletikstadion kan benytte Kildeparken (500m fra stadion) til opvarmning.
Grusbanen:
Det er muligt at benytte dele af grusbanen, der ligger rundt om stadion.
Inderkredsen: Der bliver mulighed for opvarmning i pigsko på banen i forbindelse med
fremmøde til Call Room og prøveforsøg i tekniske øvelser på banen inden øvelsesstart.
Honnørkajen:
Opvarmningsområde er tilgængeligt.
Længde-/trespringsanlægget kan benyttes
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Indvejning af redskaber
Foregår i stævnesekretariatet i klubhuset.
Personlige redskaber skal indvejes senest 1,5 time før øvelsesstart, og bringes til øvelsesstedet
af øvelsesleder. Efter endt øvelse tages redskabet med af ejeren. Se på opslag ved
indvejningssted, hvornår der er bemanding efter stævnestart.

Ophold på inderkredsen
Atleterne vil fra Call Room blive ført ind på inderkredsen til øvelsesstedet af en official. Det er
ikke tilladt at gå ind på løbebanen eller inderkredsen selv. Efter endt konkurrence forlades
stadionet igen.
Ved alle løb vil der være en tøjkurv til samtlige deltagere, hvor man lægger alle sine ting
inden man kaldes frem til start. Tøjkurven vil blive båret hen til målområdet. Når man
kommer i mål, skal man tage, sine ting fra tøjkurven, lade kurven stå og straks forlade stedet,
så næste heat kan komme ud.
Atleter, som ikke har kvalificeret sig til finalerunderne i kast, højdespring og stangspring, vil
blive fulgt ud af stadionet.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelsen gennemføres umiddelbart efter endt øvelse. Præmieoverrækkelse
foregår både på stadion og honnørkajen.
På honnørkajen foregår følgende præmieoverrækkelser: længdespring, 100m, trespring

Seedninger og videre avancement
Alle løbeøvelser seedes baseret på årsbedste. Arrangør forbeholder sig dog retten til at afvige
fra dette, hvor det sportsligt kan vurderes nødvendigt, for at kunne gennemføre så retfærdige
konkurrencer som muligt.
Resultater opnået frem til d. 20. juni kan medtages i årets seedningen.
100 m, 100 m hæk og 110 m hæk:
Der løbes op til tre indledende heats med 8 atleter i hvert heat.
Ved tilfælde af:
2 indledende heats: Nummer 1, 2 og 3 kvalificerer sig direkte til finalen (Q) samt de 2 bedste
tider (q) kvalificerer sig til finalen.
3 indledende heats: Nummer 1 og 2 kvalificerer sig direkte til finalen (Q) samt de 2 bedste
tider (q) kvalificerer sig til finalen.
I indledende heats trækkes, der lod om banefordelingen, og løbene seedes efter zig-zag
princippet. I finalen fordeles banerne efter placering og tider fra indledende heats eller i
tilfælde af direkte finale ud fra tilmeldingstiderne. De 4 bedst seedede løbere trækker lod om
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de 4 midterste baner, 3, 4, 5 og 6. De 5. og 6. seedede trækker lod om bane 7 og 8, mens de
7. og 8. seedede trækker lod om 1 og 2.

200m
Der løbes op til tre indledende heats med 6 atleter i hvert heat.
Indledende løb seedes efter zig-zag princippet og der trækkes lod om banefordelingen. I
finalen fordeles banerne efter placering og tider fra indledende heats eller i tilfælde af
direkte finale primært ud fra årsbedste.
Ved tilfælde af:
2 indledende heats: Nummer 1 og 2 kvalificerer sig direkte til finalen (Q) samt de 2 bedste
tider (q) kvalificerer sig til finalen. I finalen placeres 2x2Q i de midterste baner 3-6 ved
lodtrækning, og 2q seedes således, at hurtigere tid får tildelt bane 2.
3 indledende heats: Nummer 1 kvalificerer sig direkte til finalen (Q) samt de 3 bedste tider (q)
kvalificerer sig til finalen. Såfremt finalepladserne afgøres baseret på 3 indledende heats,
trækkes der om lod om banerne 4,5 og 6 mellem de tre heatvindere (Q), og de tre atleter
kvalificeret baseret på tid (q) seedes til banerne 3, 2 og 1 (med den hurtigste tid til bane 3 og
den langsomste tid til bane 1).
400 m:
Der løbes C- B- og A-finale med op til 6 atleter i hver finale. Medaljerne fordeles til de 3
hurtigste tider på tværs af finalerne. A-finalen løbes til sidst.
De tre bedste: trækker lod om banerne 3,4,5 baseret på ÅB.
4.-6./heat: trækker lod mellem banerne 1,2 og 6 baseret på ÅB.
400 m hæk
Der løbes B- og A-finale med op til 6 atleter i hver finale. Medaljerne fordeles til de 3 hurtigste
tider på tværs af finalerne. A-finalen løbes til sidst.
800 m:
Der løbes direkte finale (A). Ved flere end 8 deltagere, løbes der op til to atleter på hver
bane.
1500 m, 5000 m, 10.000 m og 3000 m forhindring:
Der løbes direkte finale i alle ovenstående løb.
10.000 m seedes og deles evt. i 2 startgrupper.
Kapgang
Afvikles som mix-konkurrence, hvor kvinder går 3.000m og mænd 5.000m.
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Tekniske discipliner:
Højdespring, stangspring, alle kast
Der afvikles direkte finale i alle tekniske øvelser.
Alle der er til start i kast har 3 forsøg – herefter har de 8 bedste yderligere 3 finale forsøg. Der
omseedes efter 3. omgang, således at den med bedst resultat efter 3 runder
støder/kaster/springer sidst, den med næste bedste resultat støder/kaster/springer næstsidst
osv.

Længdespring, trespring
Længde- og trespringskonkurrencer afvikles i Honnørkajen som direkte finaler. Alle deltagere
har 3 forsøg hvorefter de 6 bedste atleter fortsætter til yderligere tre finalerunder. Der
omseedes efter 3. omgang således, at den med bedst resultat efter tre runder springer sidst,
den med næstbedste resultat springer næstsidst osv.

Trespringskonkurrencen afvikles som mix-konkurrence, hvor kvinderne åbner hver
konkurrencerunde. Der springes fra 11- og 13-meters planker.

Springhøjder
Højdespring kvinder
Højdespring mænd
Stangspring kvinder
Stangspring mænd

150-155-160-164-167-170-173-176-179-181+ 2 cm.
175-180-185-190-194-197-200-203-206-209-212-214 +2 cm.
320-340-355-365-375-385-395-400-405 +5 cm.
410-430-445-460-475-490-500-505 + 5 cm.

Toiletter
Der forefindes toiletter følgende steder:
Overetagen: Handikaptoilet og 3 unisex toiletter
Underetagen: 2 unisex toiletter samt et toilet i hvert omklædningsrum.
Honnørkajen: Der er opsat toiletter på kajen.

Omklædning
Der er mulighed for at omklædning i klubhusets underetage.
Ingen mulighed for omklædning på Honnørkajen.

Dopingkontrol
Lokalet til dopingkontrol vil være placeret i klubhusets overetage.
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Parkering

Parkering skal findes sted andre steder end Skovdalen. Der er mulighed for parkering længere
oppe af Søndre Skovvej.
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