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18.1

Klubdragter (Fra Atletik Reglementet Regel 143.1-3)

18.1.1

I alle konkurrencer skal udøvernes klubdragter være rene og have et snit og bæres på en måde, der
ikke virker stødende. Klubdragterne må være lavet af et stof, der ikke bliver gennemsigtigt, når det
bliver vådt. Udøverne må ikke bruge dragter, som kan vanskeliggøre dommernes afgørelser.

18.1.2

Udøvernes klubdragtoverdel skal have samme farver foran og bagpå.

Note:

Reglen er gældende fra 1. januar 2013 og gælder alle nye klubdragter.

18.1.3

I internationale mesterskaber, cup’er og landskampe skal udøverne konkurrere i landsholdsdragter.
I andre internationale stævner skal udøverne konkurrere i landsholdsdragter eller i klubdragter, som
er godkendt af deres forbund.

18.1.4

Sejrsceremonien og en eventuel æresrunde betragtes i denne forbindelse som en del af konkurrencen.

18.2

Generelt

18.2.1

Efterfølgende punkter er supplement til Atletik Reglementet - Regel 143 (18.1.1 til 18.1.4)

18.3

Klubdragtens udseende

18.3.1

En klubdragt består af en overdel og en underdel eller en heldragt.(18.1.2)

18.3.2

Klubdragtens design, top, singlet, kort/lang buks, shorts, heldragt med forskellig benlængde og forskellig overdelsudformning, er efter klubbens / udøverens eget valg, men skal overholde (18.1.1)

18.3.3

Klubdragten skal have den samme farvesammensætning (farver, striber, logo), uanset design.

18.3.4

Det påhviler den aktive / klubledere, at den aktive stiller op i reglementeret klubdragt, i modsat fald
kan det medføre, at den aktive bliver diskvalificeret, også efter konkurrencen, såfremt dispensation
ikke foreligger.

18.3.5

Evt. dispensation herfor kan kun gives skriftligt, af en stævneleder / overdommer / jury.

18.4

Ny klubdragt

18.4.1

Skifter en klub farver og design, kan klubben efter skriftlig ansøgning til DAF´s kontor, få et år til
overgange, såfremt leverandøren har leverings problemer. DAF’s Kontoret kan give tilladelse til, at
klubben benytte såvel gammel som ny dragt i max. 1 år.

18.4.2

Får klubben en overgangsordning, skal alle klubbens deltager, der stiller op i samme øvelse, have
ens klubdragt på, enten den nye eller den gamle klubdragt, så de i den enkelte øvelse er ens.

18.5

Godkendelse af klubdragter

18.5.1

Alle nye klubdragter skal godkendes af Dansk Atletik Forbund.

18.5.2

Blanketten i 18.9.1 skal indsendes til DAF’s kontor for godkendelse af ny klubdragt.

18.5.3

Sammen med blanketten skal medfølge ét digitalt billeder i jpg format, med klubtøjet taget forfra og
bagfra. (Placeres sammen med kluboplysninger på DAF’s medlemsportal)

18.5.4

DAF’s kontor skal give ansøgeren besked, inden for 10 arbejdsdage (to uger) om godkendelse eller
eventuelle ændringer for godkendelse.

18.5.5

DAF’s kontor finder selv sin forretnings gang, indenfor (18.5.1 til og med 18.6.1).

18.6

Reklame tryk

18.6.1

Reklametryk på klubdragter.
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18.7

National bestemmelse

18.7.2

Reklamer på overtræksdragten gives frit ved danske arrangementer, mens reglerne for klubdragten
(konkurrencedragten) fastholdes.

18.8

Startnummer (Fra Atletik Reglementet, Regel 143.7-11)

18.8.1

Alle udøvere skal have to startnumre, som skal bæres synligt på bryst og på ryg. Startnumrene må
være i overensstemmelse med numrene i programmet. Dersom en udøver bruger overtræksdragt
under konkurrencen, skal han/hun have startnumrene uden på overstræksdragten.
I konkurrencer er det tilladt med udøvers navn eller anden passende identifikation i stedet for cifre.

Note:

I Danmark udleveres der normalt kun et startnr. og skal bæres som følger:
I alle løb der slutter på inddelt bane, skal deltageren have start nr. på ryggen. I alle løb fra 1.000 m
og længere, skal deltageren have nr. på brystet. I flad-spring og højdespring, samt alle kast, skal
deltagerne have nr. på brystet. I stangspring er placeringen valgfrit.

18.8.2

Startnumrene skal bæres sådan, som de er udleveret, og må ikke foldes, klippes eller skjules på
nogen måde. I langdistanceløb kan numrene blive perforeret for at give bedre luftcirkulation, men
perforeringen må ikke være på bogstaver eller tal.

18.8.3

Når der bruges målfoto kan arrangøren kræve, at udøverne bærer et ekstranummer af selvklæbende
type på siden af buksen.

18.8.4

En udøver, som ikke kan vise passende startnummer(numre) og/eller identifikation, kan ikke opnå
ret til at deltage i nogen konkurrence.

18.8.5

Hvis en udøver ikke følger denne regel på nogen måde og
a) afslår at rette sig efter den relevante dommers henvisninger eller
b) deltager i konkurrencen
skal vedkommende diskvalificeres.
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DANSK ATLETIK FORBUND

Atletik og Motion

18.9.1

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF
KLUBDRAGT
Vi ønsker Dansk Atletik Forbunds godkendelse af nedenfor beskrevne klubdragt.

Klubbens navn:
Navn:
Adresse:

_

Post nr.:

By:

Beskrivelse af klubdragt:

_

_

_

Farver, mønster, logo/klubnavn, evt. sponsor - bemærk reklameregler.

Underdel: Tights / shorts - angiv type:

Overdel: Singlet / T-shirt / Top - angiv type:

Evt. overtræksdragt:

Evt. Heldragt:

Såfremt det ikke er formanden, der underskriver denne ansøgning. Angiv da navn og funktion:

Navn:

Funktion:

Skema returneres til: daf@dansk-atletik.dk / Dansk Atletik Forbund, Idrættens Hus, 2605
Brøndby.

Den

201

Underskrift
Sammen med blanketten skal medfølge ét digitalt billeder i jpg format, med klubtøjet taget forfra og bagfra.

Tel. +45 4326 2308 • e-mail: daf@dansk-atletik.dk
Medlem af Danmarks Idrætsforbund og International Association of Athletics Federations
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