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DM-TÄVLING

1. Syfte
Syftet med denna anvisning är att förtydliga SOFT:s Tävlingsregler och bestämmelser (se TR 
4.18 och TA 301) om vad som gäller vid de olika DM-disciplinerna inom Göteborgs OF och 
på så sätt erhålla bra DM-tävlingar.

2. Område och karta
Längsta avstånd från Göteborg får vara 1 timmes bilresa. Terrängtyp skall väljas så att den 
passar den aktuella DM-distansen. 

Sprint skall arrangeras inom distriktet.

Kartan skall vara offsettryckt eller ha likvärdig kvalitet.

Område och karta skall vara godkända av Tekniska kommittén.

3. Samarrangemang
Om arrangemanget genomförs tillsammans med annat distrikt skall ansvarig Göteborgsklubb 
se till att arrangemanget håller hög kvalitet och följer de regler som gäller för DM-
arrangemang i Göteborg. 

4. Tid för arrangemanget
DM-tävlingarna skall arrangeras vid följande tidpunkter:
Sprint dag/kväll under maj-juni
Natt fredag första DM-helgen
Lång söndag första DM-helgen
Medel lördag andra DM-helgen
Stafett söndag andra DM-helgen

5. Banläggning
D/H18, 20 och 21 skall avgöras på egna banor (TR 4.14.1). 

6. DM – Sprint
Samtliga klasser D/H10 – D/H80 skall finnas. Segrartiden för samtliga klasser skall vara 12-
15 minuter.
Öppen motion 1 och 3 skall anordnas.

Anvisningar för sprinttävlingar finns på SOFT:s hemsida TA 506.

7. DM - Medel
Samtliga klasser D/H10 – D/H80 skall finnas. Banlängder ska följa TA 301.
Vidare skall minst Öppen motion 1, 3 och 5 samt Inskolning, U1 och U2 anordnas. 
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8. DM - Lång
Samtliga klasser D/H10 – D/H80 skall finnas. Banlängden, se TA 301. För D/H18, 20 
och 21 skall banlängden motsvara elit för respektive klass.

Arrangör skall även erbjuda följande klasser utanför DM:
• D/H21 kort.
• D/H12 kort, D/H14 kort, D/H16 kort samt D/H17-20 kort.
• Öppna motionsklasser 1-9. 
• Inskolning, U1 och U2.

            Utöver ovanstående står det varje arrangör fritt att anordna fler klasser.

9. DM - Natt
Samtliga klasser D/H12 – D/H80 skall finnas. Banlängden skall vara ca 80 % av 
banlängderna för DM Lång. För klasserna D/H18, 20, 21 motsvarar det en banlängd enligt 
ordinarie klass (icke-elit). 
Öppna motionsklasser 1 och 5 skall anordnas.
Finns inget krav på kortklasser. Inskolning, U1 och U2 utgår helt.

10. DM - Stafett
Följande klassindelning och banlängder (km) gäller som riktvärden.

Klass
D10

Banlängd
2,0

Klass 
H10

Banlängd
2,5

D12 2,5 H12 2,5
D14 3,0 H14 3,5
D16 3,5 H16 4,5
D20 4,5 H20 6,5
D21 5,0 H21 8,0
D35 3,5 H35 6,0
D45 3,5 H45 5,0
D165 3,0 H165 4,5
D195
D225

2,5
2,5

H195
H225

4,0
3,0

I klass D/H10 skall samtliga sträckor vara ogafflade. I klasserna D/H12, 14 och 16 skall 
mellansträckan vara rak och ha en enklare svårighetsgrad. Deltagande förening har 
valmöjlighet att delta med en till tre löpare på denna mellansträcka. Sträckornas svårighet 
(färg) skall vara angiven i inbjudan.

Mellansträckan i övriga klasser får gärna vara kortare än de två andra och skall vara det på 
klasserna D/H165 – D/H225.
Banorna skall vara väl gafflade.
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Arrangör bör erbjuda Propagandaklass.

11. Priser
Vid individuellt DM skall det vara minst tre tävlande och vid budkavle i åldersgrupp minst tre 
kompletta lag för att klassen skall räknas som DM. 

I klasserna D/H21, D/H20 och D/H18 får de tre främsta löparna/lagen plaketter under 
förutsättning att fastställt antal deltagare startat.

I ungdomsklasserna får de tre främsta löparna/lagen plaketter under förutsättning att fastställt 
antal deltagare startat. I kavlen får samtliga löpare i de tre första lagen plaketter. (Notera att 
detta kan innebära 3-5 plaketter beroende på hur många löpare som sprang den sträcka där det 
är tillåtet att ställa upp med 1-3 deltagare.) 

I övriga klasser får segraren plakett.  

Plaketterna beställs av GOF. För att inte plaketter skall graveras i onödan sker utdelning inte 
på tävlingsdagen. Plaketterna tillhandahålls istället aktuella föreningar för utdelning vid 
lämplig tidpunkt.

Det är lämpligt att det vid tävlingen delas ut en blomma till DM-segraren samt även till 2:an 
och 3:an i klasserna upp till D/H21.

12. Extra startavgift
En extra avgift på 10 kr per anmäld i DM-klasserna tas ut för att täcka kostnaden för 
plaketterna. Denna avgift skall arrangören ta ut av deltagarna och sedan skicka in till GOF. 
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