Odense Atletik og Dansk Atletik Forbund indbyder til
Danske Mesterskaber i Kastemangekamp
For masters Lørdag d. 23. september 2017
For senior og ungdom Søndag d. 24 september 2017
Starttider
Masters: Lørdag kl. 11.00.
Ungdom og Seniorer: Søndag kl. 11
Se evt. det vejledende tidsskema.
Endelige starttider pr klasse vil afhænge af antallet af tilmeldte deltagere i de enkelte grupper.

Adresse: Odense Atletik, Stadionvej 43, 5200 Odense V
Øvelser og aldersgrupper:
Senior, 16-17 år, 18-19 år og 20-22 år:
Kaste 5-kamp: Hammer, kugle, diskos, vægt og spyd
14-15 år:
Kaste 4-kamp: Hammer, kugle, diskos og spyd
Masters:
Kaste 5-kamp: Hammer, kugle, diskos, spyd og vægt
Masters har 3 forsøg - alle øvrige grupper har 6 forsøg i hver disciplin.

Tilmelding:
Sendes klubvis, senest fredag den 8. september 2017 på e-mail til: buster.aadahl@gmail.com
Tilmelding skal indeholde:
- Navn, e-mail og mobil på kontaktperson
- Navn, årgang, aldersgruppe og klub på alle aktive
Udenlandske statsborgere kan frit deltage i alle danske mesterskaber, såfremt de er medlem af en forening under DAF
og har haft fast bopæl i Danmark de forudgående 6 måneder.
Udenlandske statsborgere der opfylder ovenstående kan opnå danske mesterskab og DM-medaljer ved samtlige
ungdoms- og veteranmesterskaber, men kan ikke blive dansk mester og kan heller ikke modtage DM-medaljer i
individuelle øvelser ved alle danske seniormesterskaber. (jf.§ 16.1.1, § 16.3.1 & § 16-3-2)

Startpenge:
DAFs satser:
DM 14-15 år og 16-17 år: kr. 150 pr. start
DM 18-19 år og 20-22 år: kr. 175 pr. start
DM Senior og Masters: kr. 225 pr. start
Der vil efter stævnet blive fremsendt en regning til de deltagende klubber.

Dommerpligt:
Odense Atletik sørger for at stævnet er bemandet.

Frokost:
Solid ”mangekamps-madpakke” til DKK 65,00 skal bestilles sammen med tilmelding.

Øvrig information:
Såfremt du har spørgsmål til arrangementet, så̊ send en mail til: jeppesen.atletik@ogf.dk

Vi glæder os til at byde Jer velkommen I Odense!

Med venlig hilsen

Odense Atletik

