Dansk Atletik Forbund og Hvidovre Atletik & Motion

Danske Mesterskaber Ungdom 14-22 år
Hvidovre 26-27.august 2017
Sted

Hvidovre Stadion, Sollentuna Allé 1-3, 2650 Hvidovre

Aldersgrupper og
øvelser

Piger og drenge 14-15 år, 16-17 år, 18-19 år (junior) og 20-22 år (ungsenior).
Øvelser ift B&U-bestemmelserne §12.8.18

Tidsskema

Foreløbigt tidsskema udsendes senest 2 måneder før DMU sammen med invitationen
iflg. B&U-bestemmelserne §12.9
Endeligt tidsskema vil blive tilpasset antallet af deltagere. Det forventes klart på
arrangementets hjemmeside senest tirsdag den 22.august.

Tilmelding

Senest mandag den 14.august til DMU2017@hvidovre-atletik.dk
Tilmelding vil kun blive accepteret ved brug af specielt DMU-tilmeldingsark i Excel,
som man finder på arrangementets hjemmeside. Tilmelding skal ske klubvis, og der
skal påføres årsbedste ud for alle øvelser iflg. Statletik. Endvidere skal personlige
rekorder også anføres.

Deltagerantal

Max. 18 deltagere i spring, kast og løb fra 1.500m og længere.
Max. 24 deltagere i 100-800m og i hækkeløb.
Der er startret for de 18/24 bedste på Statletiks specielle DMU-liste i de enkelte
øvelser mandag den 14.august 2015 kl. 23.59.
Er der færre end 18/24 på årets rangliste tildeles de resterende pladser efter PR.
Ovenstående iflg. B&U-bestemmelserne §12.8.20.

Startpenge

DAF’s satser 19.5.1:
Individuelt 70 kr. pr. øvelse
Stafethold 155 kr. pr. hold
Efteranmeldelse modtages kun elektronisk og senest onsdag den 23.august kl. 9.59.
Efteranmeldelse koster 2x startpenge jf. §12.8.13 og 19.5.1.

Udeladelse af
afkrydsning samt
afbud

100 kr. pr. start jf. §19.4.2.
Som udgangspunkt betyder manglende afkrydsning, at man ikke kommer til start, jf.
§11.4.5. Manglende afkrydsning har ikke betydning for senere start.
Dog kan man blive optaget på startlisten igen, hvis der betales et gebyr (11.4.6 og
19.4.2). Dette er dog under forudsætning, at pladsen ikke er tildelt en deltager på
venteliste. Er det sket, så kan man ikke genindtræde igen.
Afbud til finaler bedes ske skriftligt til stævnesekretariatet.

Dommerpligt

Klubber i øst har dommerpligt jf. §12.8.17.4. Ønsker om øvelser kan vedlægges
sammen med tilmeldingen, men kan ikke garanteres.
Undlader man at opfylde sin dommerpligt, så tideles klubben en bøde på 500 kr. pr.
udeladt dommerpligt jf. §19.5.1.
Der udsendes mail om dommerpligt senest mandag den 21.august.
Hoveddommere skal melde sig i sekretariatet senest 30 min før øvelsesstart for at få
dommerlister etc. Hjælpere skal møde senest 15 min. før ved øvelsesstedet.

Overnatning skole

Der vil være mulighed for overnatning på skole umiddelbart overfor stadion i primært
klasseværelser. Specifik info om dette tilsendes snarest efter tilmelding.
Depositum 1.000 kr. som betales ved ankomsten. Lokalet skal forlades senest søndag
kl. 10.00. Bliver lokalet godkendt ved afrejse (efterlades som det blev modtaget), så
tilbagebetales de 1.000 kr.
Overnatning koster 50 kr. pr. person pr. nat. Ønsker man dette, så skrives det på
DMU-tilmeldingsarket.

Hotel / vandrehjem

Belægningen vandrehjem, Vestre Kvartergade 22, 2650 Hvidovre
Ca. 5 min kørsel til stadion i bil, 1.000m til S-tg 1 stop til Friheden
Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
Ca. 10 min kørsel i bil, ca. 20min med gang og S-tog Ishøj-Friheden
Danhostel Copenhagen City, H.C. Andersens Boulevard 50, 1553 København K.
Ca. 15 min kørsel i bil, ca. 30min med gang og S-tog Kbh.H-Friheden
Hotel Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Ca. 5 min kørsel i bil, og ca. 10-15min med bus 200S

Bespisning

Der er mulighed for at bestille morgenmad til 50 kr., frokost til 65 kr. og aftensmad til
80 kr. pr. person pr. måltid. Bestilling sker på tilmeldingsarket.
Morgenmad og aftensmad indtages på skolen, frokostpakker udleveres fra Café DMU
nede ved 100m starten.
Ønsker man selv at sørge for bespisning er der indkøbsmuligheder ved stationen eller
Frihedens Butikscenter på den anden side af stationen. Der findes Føtex, Netto og 7Eleven. Vær opmærksom på åbningstiderne.

Spørgsmål

Rettes til stævneansvarlig, Michael Bruun Jepsen, på DMU2017@hvidovre-atletik.dk
eller på mobil 2729 2519.

Betaling

Der vil efter mesterskabet blive udsendt faktura til alle deltagende klubber.
Overholdes tidsfristen ikke tillægges der et gebyr på 250 kr. pr. rykker.

Hjemmeside

Invitation, tidsskema, praktiske oplysninger, deltagerlister, startlister etc. kan man
finde på stævnets hjemmeside.
Der vil under stævnet løbende være opdatering af resultater.

LIVE Streaming

Der vil under hele stævnet blive LIVE streamet på nettet. Streaming adresse bliver
offentliggjort på stævnets hjemmeside i ugen op til DMU.

