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Cross Nationals - Reglement
08.1

Generelle - bestemmelser

08.1.1

Cross Nationals projektgruppe under DAF’s Seniorkomite er øverste myndighed hvad angår
Cross Nationals reglementet. Cross Nationals projektgruppe træffer alle væsentlige ændringer,
gældende for den kommende sæson.

08.1.2

DAF's Kalenderprojektgruppe fastsætter weekend / uge for afviklingen af Cross Nationals, under hensyntagen til DAF’s nationale og internationale program. Cross Nationals projektgruppen
fastsætter dato og tid efter aftale med arrangørerne.

08.1.3

Cross Nationals udgør DAF's danske mesterskab i cross-/landevejsløb for foreningshold, og i
turneringen kåres danske mestre for hold for hhv. kvinder og mænd. Cross for hold er et DIFmesterskab. Det er Cross Nationals projektgruppe der tilrettelægger Cross Nationals.

08.1.4

DAF’s Atletikreglement skal følges i alle forhold. Dette reglement for Cross Nationals er således
et supplement til Atletikreglementet.

08.1.6

Turneringens formål er at skabe kvalitetskonkurrencer for løbere på alle niveaner, at øge interessen for cross- og landevejsløb samt at styrke interessen for holdløb.

08.1.7

Cross Nationals er opdelt i et antal klasser. Holdturneringen er DM for hold i Cross / Landevejsløb, hvorfor holdturneringen kun er åben for klubber som er medlem af Dansk Atletik Forbund.

08.1.8

Turneringens individuelle klasser er åben for alle.

08.2

Tilmelding

08.2.1

Tilmelding skal ske til hver enkelt runde via tilmeldingsside. Tilmeldingsfrist er altid mandag før
løbet i den pågældende runde.

08.2.2

Ved tilmelding skal der oplyse, hvem der er klubbens kontaktperson ift. Cross Nationals, så det
kan sikres, at alt materiale om de enkelte runder tilsendes de rigtige steder hen.

08.2.3

Der kan tilmeldes hold i følgende klasser:
Kvinder, seniorer
Åben klasse.
Herrer, seniorer
Åben klasse.
Kvinder, Veteraner
Skal minimum fylde 40 år i turneringens sidste årstal
(eks. Turneringsår 2013-14 = være født i 1974 eller tidligere)
Herrer, Veteraner
Skal minimum fylde 40 år i turneringens sidste årstal
(eks. Turneringsår 2013-14 = være født i 1974 eller tidligere)
Piger, Junior
Fra 14 til 19 år. (det er året der tæller for turneringens 2.år)
(eks. Turneringsår 2013-14 = årgang 1995-2000)
Drenge, Junior
Fra 14 til 19 år. (det er året der tæller for turneringens 2.år)
(eks. Turneringsår 2013-14 = årgang 1995-2000).

08.2.4

for at motivere til at stille med mange deltagere i alle klasser, er der en samlet klubkonkurrence,
hvor de deltagende klubber tildeles point i hver runde for de 3 (5 for senior herrer) bedste løbere
i hver af de 6 klasser.

08.3

Deltagere

08.3.1

Juniorer må tidligst deltage i Cross Nationals i det år den pågældende fylder 14 år. (12.8.6),
idet det er alderen i det kalenderår, hvor turneringen afsluttes, der er afgørende.

08.3.2

Masters tæller også i seniorkonkurrencen.
Junior tæller også i seniorkonkurrencen i de runder med fælles start og samme distance.

08.3.3

Udenlandske statsborgere, se FM Afsnit 16.
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08.3.4

Ingen deltager kan i samme sæson starte i Cross Nationals for mere end én forenings hold.
(Når en løber har startet for en forening og er tilmeldt hold, kan den pågældende efter et klubskifte ikke tælle på hold for den nye klub). (Kan godt fortsætte i den individuelle konkurrence).

08.3.5

Turneringen er åben for individuel deltagelse. (dvs. deltagere, der ikke er med på et hold).

08.3.6

Såfremt en forening overtræder foranstående bestemmelser, vil de opnåede points blive fratrukket holdets pointscore.

08.4

Holdopstilling

08.4.1

Der skal ikke tilmeldes hold. Dette sker automatisk, og der dannes alle de hold, der er mulighed
for med de, for klubben, tilmeldte løbere.

08.4.2

Tilmelding sker til den af Cross Nationals projektgruppe opgivne adresse. Indtil 72 timer før løbet
kan man ændre navnene på de tilmeldte løbere. Indenfor samme deadline kan man efteranmelde sig mod dobbelt startgebyr. (Ved DM løb dog 5 gange startgebyr).

08.4.3

Juryen nedsættes i hver runde af Cross Nationals projektgruppe.

08.5

Point og placering

08.5.1

De 5 først mandlige løbere, der passerer mållinien fra hver forening deltager automatisk i holdløbet på foreningens 1. hold, de 5 næste løbere på foreningens 2. hold etc..
For kvinder, veteraner og ungdomsløbere gælder det 3 løbere på hvert hold.

08.5.2

I den enkelte runde afgøres placeringen i holdkonkurrencen efter samlet tid på de tællende løbere. Derefter gives der placeringspoint til den samlede holdkonkurrence med 50 point til det vindende hold, 47 point til nr. 2, 45 point til nr. 3, 43 point til nr. 4, 41 point til nr. 5 og derefter 1 point færre pr. placering ned til 1 point til nr. 45.

08.5.3

Den samlede holdkonkurrence afgøres på baggrund af summen af den sammenlagte score fra
de 4 bedste runder for hvert hold.

08.5.4

Et hold har først gennemført den samlede holdturnering, når det har gennemført minimum 5 ud
af de 7 runder med minimum det tællende antal løbere.

08.5.5

Den individuelle turnering har pointgivning som i holdturneringen (08.7.2), og afgøres ligeledes
på baggrund af de 4 bedste pointtal, som løberen har opnået.

08.5.6

Ved pointlighed findes afgørelsen ved at kigge på 1) Flest sejre. Herefter flest 2.pladser osv indtil
der findes en afgørelse. Her tæller alle runder med. Er der stadigvæk lighed kigges der på 2)
Resultatet i sidste runde.

08.6

Præmier

08.6.1

Der kæmpes om to af DAF udsatte vandrepokaler, som tildeles de vindende seniorhold hos hhv.
kvinder og mænd. Pokalerne uddeles sammen med mesterskabsmedaljerne.

08.6.2

Til fordeling blandt deltagerne på de to vindende seniorhold modtager de pågældende foreninger
DIF’s mesterskabsmedaljer i et antal eksemplarer, der svarer til den fastsatte holdstørrelse jvf.
DIF’s regler.

08.6.3

Nr. 2 og 3 hos hhv. kvinder og mænd i finalerunden modtager DAF's medaljer efter samme regler.
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08.7

Økonomi

08.7.1

Startgebyr for deltagelse i Cross Nationals, individuelt som hold, fastsættes af DAF’s
bestyrelse, pr 1. januar, efter indstilling fra Cross Nationals projektgruppe, og kan ses i (FM 19).

08.7.2

Arrangøren af en runde modtager et tilskud. Tilskuddets størrelse fremgår af (FM 19).

08.7.3

De gæstende foreninger afholder egne omkostninger til rejse, ophold og forplejning.

08.7.4

Gebyrer og bøder er omtalt i (FM 19).

08.8

Øvrige forhold

08.8.1

Alle henvendelser vedrørende Cross Nationals skal ske skriftligt (på E-mail) til
daf@dansk-atletik.dk der vil videreformidle til Cross Nationals projektgruppe.

08.8.2

Tvivlsspørgsmål indberettes til Cross Nationals projektgruppe, der træffer den endelige afgørelse.
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