3 Rekordbestemmelser og bedstenoteringer
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3.1 Stævneanmeldelse
3.1.1 Alle stævner skal anmeldes på DAF's hjemmeside, under Kalenderen, senest ugedagen før stævnet
finder sted. Stævner godkendes af DAF’s Kalenderprojektgruppes administrative kontakt. Stævnet skal
inden afholdelse fremgå af DAF-Kalenderen. I ikke anmeldte stævner, kan der ikke sættes dansk rekord.
Kommentar:
Stævne tirsdag anmeldes senest tirsdagen før afholdelsen.

3.2 Generelle rekordbestemmelser
3.2.1 Kun resultater opnået i nationale stævner, der opfylder krav til de i 3.9.2 anførte konkurrencer, kan
godkendes som dansk rekord. Godkendelse af dansk seniorrekord kræver mindst tre deltagere i
konkurrencen.
3.2.2 Resultater opnået i mix-konkurrencer kan godkendes som dansk rekord. Såfremt dansk rekord er sat i
en mix-konkurrence, skal det af rekordliste, årbøger mv. fremgå, at resultatet er opnået i mix-konkurrence.

Kommentar:
Der henvises til atletikreglementets regel 147 inkl. noter om blandede konkurrencer for mænd og kvinder.
3.2.3 Et resultat opnået i udlandet kan, udover betingelserne i afsnit 1.3, godkendes som rekord, for så vidt
arrangøren er medlem under WA, og konkurrencen afvikles efter WA's regler, herunder at der i
konkurrencen mindst var tre deltagere.
3.2.4 Et resultat opnået ved start for en udenlandsk forening eller universitet, af en dansk statsborger, kan
godkendes, såfremt den pågældende på den dag, hvor resultatet blev opnået, er medlem af en forening
under DAF, og såfremt resultatet er opnået i et stævne eller mesterskab, afholdt af en forening under et
forbund, der er medlem af WA. Dokumentation for resultatets rigtighed skal udøverens danske klub
vedlægge rekordanmeldelsen, som indsendes til DAF’s kontor, inden rekordresultatet kan behandles med
henblik på godkendelse som dansk rekord.

3.3 Rekordforbedring
3.3.1 For at kunne godkendes som rekord må et resultat være bedre end eller lig med den gældende
rekord, i lige det øjeblik resultatet bliver opnået.
Kommentar:
Hvis 2 løbere i samme løb kommer under den eksisterende rekord, er det kun den med det bedste resultat,
der bliver noteret som ny rekordsætter. Hvis 2 højdespringere begge klarer en ny rekordhøjde, så vil den der
klarer højden først, blive noteret som ny rekordsætter, mens den anden tangerer rekorden.
I en mangekamp passerer en deltager mållinjen og scorer sammenlagt flere point end den eksisterende
rekord. 20 sekunder senere passerer en anden deltager målstregen og scorer endnu flere point sammenlagt.
Begge noteres som havende sat ny rekord.
3.3.2 Såfremt der indføres en ny pointtabel til beregning af mangekamp, omregner DAF’s
Statistikprojektgruppe den hidtil gældende rekord efter den ny tabel og skønner, om andre relevante
resultatserier om muligt giver et højere resultat end den gamle rekord. Det nye højeste pointtal tæller som
dansk rekord og skal offentliggøres på DAF's hjemmeside.

3.4 Tekniske betingelser
3.4.1 Foreningerne er ansvarlige for, at der hvert fjerde år til DAF’s kontor indsendes dokumentation for
den seneste kontrol af de anlæg, de gør brug af. Rekorder vil ikke kunne godkendes, hvis nedenstående
ikke er overholdt.
3.4.2 Som rekord kan godkendes resultater opnået i heat, i kvalifikationskonkurrence, i afvikling af uafgjort
konkurrence i forbindelse med afgørelse om førstepladsen, samt i mangekamp.
3.4.3 I løb til og med 800 m, i mangekamp og stafetløb op til 4 x 400 m, godkendes en dansk rekord kun,
hvis rekordresultatet er registreret med EL-tidtagning. For løb over 800 m er EL-tidtagning og manuel tidtagning ligestillet.
3.4.4 Alle målfotos skal gemmes i ét år efter stævnets afholdelse.
Målfotos gemmes af den ansvarlige for EL-tiden ved det pågældende arrangement.

3.4.5 Ved alle løb til og med 200 m samt ved længde- og trespring skal vindstyrken (medvind) kontrolleres.
Såfremt medvinden overstiger 2,0 m/sek., kan rekord ikke godkendes.
3.4.6 I mangekamp gælder, at den gennemsnitlige medvind i de relevante discipliner ikke må overstige 2,0
m/sek.

3.5 Rekordanmeldelse
3.5.1 Enhver senior-, U18, U20 og U23-rekord kræver selvstændig rekordanmeldelse. Rekordanmeldelsen
skal foretages på DAF's formular af udøveren, der sørger for indsendelse til DAF’s kontor. I forbindelse med
rekorder i løb hvor tiden er målt elektronisk, skal målfoto fra rekordløbet medfølge rekordanmeldelsen.
DAF’s Statistikprojektgruppe kan indhente supplerende oplysninger.
Kommentar:
Rekordanmeldelsen skal hurtigst muligt sendes til DAF’s kontor med relevante bilag.
3.5.2 Der skal ikke udfyldes rekordanmeldelse ved forbedring af årgangsrekorder.
3.5.3 DAF’s Statistikprojektgruppe fører fortegnelse over bedstenotering i øvelser, herunder landevejsløb,
hvori rekord ikke godkendes for ungdom, senior og Master.

3.6 Godkendelse af rekorder og bedstenoteringer
3.6.1 Danske rekorder opnået i konkurrencer, der af WA kategoriseres som ”internationale konkurrencer”,
kan godkendes med den officielle resultatliste som dokumentation. I tilfælde af udendørs seniorrekord skal
dokumentation for godkendt resultat af dopingprøve altid vedlægges.
3.6.2 Godkendelse i henhold til ovenstående forudsætter, at den officielle resultatliste ikke oplyser om
ukorrekte forhold, i den disciplin hvor rekorden blev sat.
3.6.3 Hvis DAF’s Statistikprojektgruppe af andre grunde finder, at rekorden eller bedstenoteringen ikke kan
godkendes, skal rekordsætter og dennes klub oplyses herom. Dette skal ske inden fire uger efter den dato,
hvor den officielle resultatliste fra det pågældende arrangement var tilgængelig på DAF’s hjemmeside.
3.6.4 DAF’s Statistikprojektgruppe godkender danske rekorder og bedstenoteringer.
Ved tvivlsspørgsmål, om hvorvidt et resultat kan godkendes som dansk rekord eller bedstenotering, skal
sagen forelægges DAF’s bestyrelse for en afgørelse. DAF’s bestyrelse er øverste myndighed på området for
rekorder og resultater.
3.6.5 DAF’s Statistikprojektgruppe underretter snarest de implicerede parter om, hvorvidt rekorden
godkendes eller ikke.
I sidstnævnte tilfælde med oplysning om grunden. Kommer der nye oplysninger frem, kan DAF’s
Statistikprojektgruppe taget spørgsmålet om rekordens godkendelse op til ny vurdering.
3.6.6 For nye discipliner, der af WA godkendes som verdensrekordøvelser, vurderer DAF’s
Statistikprojektgruppe, om der skal opstilles minimumskrav for dansk rekord, eller de skal opføres som
bedstenoteringer. Dette skal offentliggøres på DAF's hjemmeside.

Kommentar:
Der henvises til WA’s Competition Rules, SECTION X World Records

3.7 Ungdomsrekorder (årgangsspecifikke rekorder)
3.7.1 Ungdomsrekord og bedstenotering kan sættes af enhver udøver, der er dansk statsborger.
3.7.2 Der føres årgangsspecifikke rekorder og bedstenoteringer fra og med 14 år til og med 22 år. Man kan
her kun sætte en rekord, der svarer til ens alder i kalenderåret.
Kommentar:
Eksempelvis vil en 14-årig kun kunne sætte rekord i en øvelse for 14-årige.
3.7.3 Børne og ungekomitéen fastsætter, for hvilke discipliner der godkendes årgangsspecifikke rekorder og
bedstenoteringer.

3.8 U18-, U20- og U23-rekorder (aldersklasserekorder)
3.8.1 U18-, U20- og U23-rekorder kan kun sættes af en udøver, der opfylder betingelserne for at være
startberettiget for DAF, jf. afsnit 1.3 ved internationale ungdomsmesterskaber under EA og WA.
Kommentar:
Bedstenotering og årgangsrekord kan sættes af enhver udøver, der er dansk statsborger.
Der føres aldersklasserekorder, der følger de internationale ungdomsklasser, nemlig ungsenior (U23), junior
(U20) og ungdom (U18).
Fx kan alle udøvere op til og med 17 år i det pågældende kalenderår sætte U18-rekord, og alle til og med 19
år kan sætte U20-rekord, og alle op til om med 22 år kan sætte U23-rekord.
Fx vil en 18- årig, som sætter en rekord, der er bedre end alle andre resultater opnået af udøvere op til og
med 22 år, både få tildelt rekorden for U20 og U23. Herudover vil den 18-årige samtidig sætte
årgangsspecifik rekord for 18- årige, jf. punkt 3.7.2
3.8.2 Børne og ungdomskomiteen fastsætter for hvilke discipliner i U18, U20 og U23, der godkendes
danske rekorder og bedstenoteringer.
Kommentar:
Vedrørende stafetrekorder registreres både dansk rekord og bedste tid opnået af et rent dansk klubhold.
3.8.3 Rekorder for U18, U20 og U23 skal anmeldes på DAF’s blanket: Ungdomsrekord

3.9 Godkendelse af danske seniorrekorder
3.9.1 Dansk seniorrekord kan kun sættes af en udøver, der opfylder betingelserne for at være
startberettiget for DAF, jf. afsnit 1.3 ved internationale seniormesterskaber under EA og WA.
Bedstenotering kan sættes af enhver udøver, der er dansk statsborger.
3.9.2 Til godkendelse af seniorrekord opnået ved konkurrence her i landet kræves, at DAF's bestemmelser,
jf. nedenstående er opfyldt.

a) Være opnået udendørs hhv. indendørs i henhold til de af WA angivne krav til godkendelse af
seniorrekorder, som anført i regel 260 under ”specific conditions” i WA Competition Rules.
b) Ved anmeldelse på startlister og i resultatliste skal udøveren registreres som startende for en forening
under DAF, medmindre der er tale om landskamp eller anden repræsentativ konkurrence, hvortil udøveren
udtages af DAF. En udøver kan på studieophold el.lign. stille op for en udenlandsk klub eller universitet,
uden at den danske klub bliver nævnt.
c) Kapgangskonkurrencer skal have mindst fire kapgangsdommere, som er godkendt af et forbund under
WA.
d) Kapgangskonkurrencer på landevej skal foregå på en rundstrækning eller ud-hjem-rute, som højst er 2,5
km. Start og mål skal være på eller i nærheden af strækningen.
e) Landevejsruter skal være opmålt efter AIMS’ regler. Danske landevejsruter skal være DAF-opmålt.
Når der sættes rekord på en distance, som ikke er konkurrencens fulde distance, skal den kortere distance
være verificeret i opmålingsrapporten.
3.9.3 I løb uden for stadion, er forudsætning for godkendelse af en dansk rekord, at start og mål i
fugleflugtslinje højst er adskilt af en afstand svarende til 50 % af løbsdistancen. Der må ikke være et fald fra
start til mål på mere end en meter pr. kilometer, jf. regel 240.3, bemærkning IV. i atletikreglementet.
3.9.4 Startere og dommere: For at et resultat skal kunne godkendes som dansk seniorrekord i løb, skal
starteren være godkendt DAF starter. I tekniske øvelser skal øvelseslederen have gyldigt dommerkort. Både
starternes navn/navne og øvelsesledernes navne skal fremgå af dommerliste/resultatlisten fra stævnet og
af rekordanmeldelsen.
3.9.5 Seniorkomitéen fastsætter hvilke discipliner, der godkendes danske rekorder og bedstenotering for.
3.9.6 Seniorrekorder anmeldes på DAF’s blanket: Seniorrekord.

3.10 Dopingtest ved dansk seniorrekord
3.10.1 For godkendelse af dansk udendørs seniorrekord kræves, at udøveren har gennemgået dopingtest
kort efter konkurrencen, og at der ikke på baggrund af testen fældes dom for brud på dopingreglerne.
Rekordanmeldelsen vedlægges en kopi af dokumentation for dopingtesten.
3.10.2 Dopingtest skal foretages hurtigst muligt efter, at resultatet er opnået og helst samme dag. Hvis der
ikke er dopingkontrollanter til stede ved stævnet, skal der straks tages skridt til at foranstalte en test, som,
hvis det er praktisk muligt, skal ske indenfor 24 timer. I sådanne tilfælde skal DAF’s administration
underrettes straks efter, at resultatet er opnået, med henblik på at alt kan gøres for at foranstalte testen
inden for kortest muligt tidsrum.
Kommentar:
Hvis rekorden er sat i en øvelse, der strækker sig over flere dage (individuel øvelse med indledende heat,
kvalifikation eller mangekamp) kan dopingtesten foretages, når udøveren har afsluttet sin deltagelse i
øvelsen.
3.10.3 DAF afholder eventuelle udgifter til dopingtesten.

3.11 Masterrekorder
3.11.1 Masterrekord og bedstenotering kan sættes af enhver udøver, der er dansk statsborger.
3.11.2 Masterrekorder føres i 5 års intervaller: 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år osv.
3.11.3 Master komitéen fastsætter, hvilke discipliner der godkendes danske rekorder og bedstenotering
for.
3.11.4 Masterrekorder anmeldes, jf. regler på DAF’s hjemmeside under Masters.

3.12 Ikrafttræden
3.12.1 Afsnit 3 om rekordbestemmelser og bedstenoteringer træder i kraft den 24. april 2021.

