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Generelle kommentarer:
Bestemmelserne i punkt 1.1 og 1.2 definerer sæsonskifte, samt forudsætninger for adgang til konkurrencer,
hvorfra resultater medregnes i officiel statistik.
Punkt 1.3 definerer de betingelser, der kræves, for at en udøver kan repræsentere DAF ved internationale
mesterskaber mv.
Udenlandske statsborgere kan være medlem af en forening under DAF og repræsentere foreningen i
stævner. Bestemmelserne i punkt 1.1 og 1.2 finder derfor også anvendelse på en udenlandsk statsborger,
der repræsenterer en forening under DAF. Herudover indeholder punkt 1.4 de særlige begrænsninger, der
gælder for udenlandske statsborgeres deltagelse og opnåelse af medaljer ved danske mesterskaber.
Efter § 6 i DAF’s love skal der som udgangspunkt være fri adgang for alle til at deltage i stævner, der er
offentliggjort på DAF´s kalender og hvorfra resultater medregnes i officiel statistik. Bestemmelsen gælder
også regionale og nationale mesterskaber. Et medlemskab af en forening under DAF er ikke til hinder for, at
medlemmet også kan stille op for en anden formel gruppe, individuelt eller i en holdkonkurrence mv.

1.1 Startret for DAF forening
1.1.1 Startretten for et år deles op i to perioder, en sommersæson fra og med den 15. april til og med den
14. oktober, og en vintersæson fra og med den 15. oktober til og med den 14. april.
1.1.2 Der kan kun stilles op for én forening under DAF pr. sæson i turneringer eller holdkampe af samme
type.
Kommentar: Selvom startretten kan overføres én gang i samme sæson, når betingelserne i punkterne
1.1.4.1 eller 1.1.4.2 er opfyldt, kan udøveren ikke stille op i de samme turneringer eller holdkampe for to
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forskellige foreninger i samme sæson. Bestemmelsen er derimod ikke til hinder for, at udøveren stiller op i
individuelle konkurrencer for den nye forening og i turneringer og holdkampe, som udøveren ikke har
deltaget i for sin tidligere forening i den pågældende sæson.
1.1.3 Såfremt startretten ikke har været benyttet i en igangværende sæson, kan den frit overføres til en
anden forening under DAF.
1.1.4 Har startretten for en forening under DAF været benyttet i en igangværende sæson, gælder følgende
for overførsel af startret til anden forening under DAF:
1.1.4.1 For ungdom til og med 13 år kan startretten frit overføres én gang inden for hver sæson.
1.1.4.2 Fra 14 år til og med 18 år kan startretten overføres én gang i hver sæson, såfremt der fysisk skiftes
folkeregisteradresse til en anden kommune.

1.2 Fællesbestemmelser om startret for DAF-forening og anden formel gruppe
1.2.1 Adgang til deltagelse i stafet, holdløb og andre holdkonkurrencer under DAF forudsætter, at alle
deltagerne på et hold i den givne holdkonkurrence tilhører den samme DAF-forening eller en ’anden formel
gruppe’.
Kommentar:
En anden formel gruppe kan fx være ansatte på en virksomhed, elever fra en skole, et hold eller team, der
repræsenterer en sponsor eller et navngivet løbefællesskab bestående af venner og familie.
1.2.2 En deltager kan kun repræsentere én forening eller anden formel gruppe ad gangen pr.
sammenhængende stævne, konkurrence eller serie af konkurrencer.
Kommentar: Medlemskab af en DAF-forening er ikke til hinder for, at medlemmet i konkurrencer under
DAF også kan stille op i individuelle konkurrencer for fx en skole, en sponsor eller et andet navngivet
løbefællesskab. Medlemmet kan dog kun benytte den ene af de to muligheder i forbindelse med det enkelte
stævne. Medlemmet kan fx vælge at stille op for en sponsor eller for sin virksomhed ved udvalgte stævner
og for sin DAF-forening ved regionale - og nationale mesterskaber.
1.2.3 I tillæg til disse bestemmelser kan en konkurrence eller serie af konkurrencer fastsætte yderligere
forudsætninger for startret i den givne sammenhæng.
Kommentar: Som supplement til den frie adgang for tilmelding til konkurrencer under DAF, kan en
stævnearrangør i samarbejde med DAF-sekretariatet fastsætte kvantitative og kvalitative forudsætninger
for deltagelse i et stævne.

1.3 Startberettiget for DAF
1.3.1 En udøver, der i overensstemmelse med IAAF's regler og bestemmelser er startberettiget for DAF, er
medlem af en forening under DAF, og er dansk statsborger.
Kommentar:
En udøver skal opfylde de nævnte betingelser for at kunne repræsentere DAF, ved fx deltagelse i
internationale mesterskaber, på landshold og andre repræsentative konkurrencer. Der henvises i øvrigt til
Atletikreglementet, Dansk Atletik Forbunds Konkurrenceregler, kapitel 2 om startberettigelse.
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1.4 Udlændinge i Danske mesterskaber
1.4.1 Bestemmelser for udlændinges deltagelse ved danske mesterskaber
1.4.1.1 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.
1.4.1.2 DAF’s bestyrelse kan, efter indstilling fra henholdsvis DAF’s Seniorkomite og Masters Komite,
invitere udenlandske statsborgere, der ikke opfylder 1.4.1.1, til at deltage ved danske senior- og mastersmesterskaber (ikke ungdom), hvis det vurderes, at der er idrætslig relevans for deltagelsen i den
pågældende øvelse. For mangekampe i ungdomsklasserne kan udenlandske statsborgere deltage uden for
konkurrence.
1.4.1.3 DM Inde er åben for deltagelse fra udenlandske foreninger, samt udenlandske deltagere som
repræsenterer en forening under DAF og ikke kan opfylde 1.4.1.1.
1.4.2 Seedning og videre avancement
1.4.2.1 Alle udenlandske statsborgere vil blive seedet på lige fod med danske deltagere.
1.4.2.2 Max. 33 % af deltagerne i en semifinale eller finale ved et seniormesterskab kan være udenlandske
statsborgere. Ved masters-mesterskaber kan en udenlandsk statsborger ikke optage en plads, hvis det
samtidig betyder, at danske deltagere hermed udelukkes. Der er ingen begrænsning ved
ungdomsmesterskaber
1.4.3 Opnåelse af DM-medaljer
1.4.3.1 Udenlandske statsborgere, der opfylder 1.4.1.1 kan opnå dansk mesterskab og DM-medaljer ved
samtlige ungdoms- og masters-mesterskaber.
1.4.3.2 Udenlandske statsborgere kan ikke blive dansk mester og kan heller ikke modtage DM-medaljer i
individuelle øvelser ved danske seniormesterskaber.
1.4.3.3 For stafet- og holdmesterskaber med minimum 3 deltagere kan en udenlandsk statsborger, der
opfylder 1.4.1.1, deltage i holdkonkurrencen og her vinde både mesterskab og DM-medaljer på lige fod
med danske deltagere ved alle danske senior- og masters-mesterskaber. Der må dog max. være én
udenlandsk statsborger på de respektive hold.
1.4.3.4 I Danmarksturneringens elitedivision må max. 2 af de pointscorende deltagere være udenlandske
statsborgere, der opfylder 1.4.1.1.
1.4.3.5 Udenlandske statsborgere, der ikke opfylder 1.4.1.1, kan ikke være en del af et hold, der modtager
DM-medaljer.
1.4.3.6 Ved DM i syvkamp for kvinder, tikamp for mænd samt 10.000 m kan udenlandske statsborgere, som
ikke opfylder ovenstående bestemmelser, deltage; dog uden at opnå placering ved DM.
1.4.3.7 Antallet af udenlandske deltagere i mangekampe aftales mellem DAF’s elitechef, DAF’s
Seniorkomite hhv. Masters komite, samt stævnearrangør.
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1.5 Ikrafttræden
1.5.1 Afsnit 1 om Startret og overførsel af startret træder i kraft den 1. januar 2019.
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