Tekniske retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner
Gældende fra 8. oktober 2020

Introduktion
Myndighedernes beslutninger vedrørende bekæmpelsen af Corona COVID-19 gør det
fortsat muligt at gennemføre orienteringskonkurrencer, som tidligere dog med en række
tekniske begrænsninger og anbefalinger, der har som formål fuldt ud at overholde
myndighedernes påbud og retningslinjer, herunder afstandskrav og hygiejneråd.
Orienteringssporten ønsker ubetinget at leve op til samfundets retningslinjer generelt og
DIF/DGI’s specifikke retningslinjer for udendørs idræt. Det betyder, at orienteringsstævner i
et stykke tid, indtil andet meddeles fra DOF’s sekretariat, skal planlægges og gennemføres i
overensstemmelse med de tekniske retningslinjer, anvisninger og principper, der er
beskrevet herunder.
Retningslinjerne retter sig mod både arrangører (a) og deltagere (d). Tvivls- og
tolkningstilfælde afgøres af Stævne- og Reglementsudvalget, der om nødvendigt gennem
DOF’s sekretariat kan indhente nødvendig hjælp og afklaring fra DIF og
Sundhedsmyndighedernes fælles hotline.

Generelle anvisninger
De overordnede principper for afvikling af orienteringsstævner er, at det skal være trygt at
deltage i stævner, at tryghed går forud for resultat og reglement, at alle har et fælles ansvar,
og at ingen skal udsættes for utryghed eller fristes til at vælge utryghed som følge af stævners
logistik, tilrettelæggelse eller afvikling.
Det er endvidere klubbernes ansvar, at myndighedernes retningslinjer, påbud og anvisninger
overholdes, og at anbefalinger følges i så stor udstrækning som muligt, uden at gå på
kompromis med sikkerhed og tryghed for deltagere og arrangører.
De fleste af reglementets bestemmelser vil ikke være direkte påvirket af corona-krisen, og de
vil derfor fortsat være gældende. De retningslinjer, der er listet herunder, har dels karakter af
reglement og skal derfor følges, og dels karakter af anbefalinger og guidelines til hjælp for
stævnearrangører, således at det bliver muligt at gennemføre orienteringsstævner, der
overholder myndighedernes krav.

Planlægning af stævner
•

Generelt gælder det, at alle møder og forsamlinger, f.eks. i stævneledelsen, ved
postudsætning og etablering af stævneplads, skal overholde anvisningerne på
https://www.sst.dk/da/corona (a)

•

Stævner skal tilrettelægges, så der ikke på noget tidspunkt eller på noget sted er forsamlet
flere end det af myndighederne tilladte antal personer (a)

•

Plakat fra Sundhedsstyrelsen (f.eks.: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebygsmitte-mod-coronasmitte) opsættes ved parkering og start (a)

Tilmelding og startafgift
•

Tilmeldingsfristen lægges så tæt på stævnet som praktisk muligt (a)

•

Alle tilmeldinger skal foretages inden stævnet, dvs. det er ikke tilladt at tilmelde sig til
åbne baner på stævnepladsen (a) (d)

•

Ved tilmelding til løb med put&run (åbne løb) anfører man sit foretrukne startinterval
blandt de i indbydelsen angivne intervaller (d)

•

Ingen kontantbetalinger må foregå på stævnepladsen. (a) (d)

Lodtrækning og startrækkefølge
•

Reglerne om lodtrækning finder kun anvendelse på DM, FM, WRE-stævner samt
stævner, der fungerer som udtagelsesløb. For de to sidstnævnte stævnekategorier kun i
WRE-klasser og klasser, der løber udtagelse (a)

•

Det anbefales, at alle andre løb end ovennævnte tilrettelægges med put&run inden for
fastlagte starttidsintervaller, (a)

•

I den udstrækning, det er praktisk muligt, bør startlisten tilrettelægges, så løbere, der
ankommer samtidig til stævnepladsen (f.eks. familier i samme klub) kan starte og være i
skoven samtidig (a)

•

Startlisten skal tilrettelægges, så der på intet tidspunkt vil være flere end det af
myndighederne tilladte antal personer i et startområde (a) (d)

•

Deltagere, der kommer for sent til deres starttid, uanset årsag, starter så snart det er
praktisk muligt, hvorved risikoen for stress minimeres (a) (d)

Baner, kort og poster
•

Banelægning og postbelastning bør så vidt mulig tilrettelægges, så der sker mindst mulig
kontakt på tværs af generationerne (a)

•

Poster, start og mål skal placeres med mindst mulig risiko for konflikt med det
almindelige uorganiserede friluftslivs krav om afstand, frihold så vidt mulig de mest
populære udflugtsområder, spor og stier. Tænk over, hvordan begynder og lette baner
kan tilrettelægges med dette in mente (a)

•

Børnebaner tilbydes ikke (a)

•

Der vil ikke være væskeposter på banerne (a) (d)

•

Postenheder afsprittes før udsætning (a)

Inden starten
•

Parkering tilrettelægges med god afstand og således, at deltagerne under hele stævnet
kan ankomme umiddelbart før deres starttid / startinterval og forlade området
umiddelbart efter deres målgang (a) (d)

•

En egentlig stævneplads etableres ikke, dvs. der vil ikke være kiosk, der må ikke opstilles
klubtelte, og der vil ikke være opslagstavle med instruktion, startlister og resultater (a)

•

Der kan etableres et info-kontor på vejen fra parkering til start, f.eks. til udlevering og
modtagelse af lejebrikker, og nødvendig kommunikation mellem arrangør og deltagere,
(a)

•

Lejebrikker håndteres på en sådan måde, at smitterisikoen udelukkes, f.eks ved at give
lejebrikker ”karantæne” i mindst 48 timer inden udlevering, (a) (d)

•

Sportsbutikker med orienteringsudstyr kan tillades, men det er sportsbutikkernes eget
ansvar, at myndighederne retningslinjer og anvisninger overholdes, (a)

•

Der skal lægges særlig vægt på hygiejnen ved toiletter, (a) (d)

•

Der opsættes håndspritstationer, som skal benyttes. (a) (d)

Start
•

Anvend så mange startsteder og så lange startintervaller som nødvendigt for at undgå
trængsel, således at kravet om 2 meters afstand i startbokse kan overholdes, (a)

•

Der udleveres ikke brystnumre (a)

•

Startbokse skal indrettes på en sådan måde, at afstandskravet på 2 m overholdes, (a)

•

Før-start området skal være så stort, at risikoen for trængsel minimeres og afstandskrav
kan overholdes, (a)

•

Før-start området kan evt. opdeles i markerede bokse (f.eks. med snitsling), hvor der
inden for hver boks højst må opholde sig det af myndighederne tilladte antal personer,
(a)

•

Deltagere afspritter hænder og brik inden indgang i startboksene, (d)

•

Løbere kan råbes op, men der foretages ikke kontrol af briknumre og navn, (a) (d)

•

Såfremt der ikke udleveres løse postbeskrivelser, kan disse evt. offentliggøres inden stævnet
som en del af instruktionen på stævnets hjemmeside, hvorfra deltagere, der ønsker det, selv
kan printe og medbringe (a) (d),

•

Der anvendes startstempling i samtlige klasser, (a) (d)

•

Startpersonalet skal undgå nærkontakt og overholde afstands- og hygiejnekrav (a)

Under og efter løbet
•

Deltagerne skal overholde afstandskravet på 1 m under løbet (d)

•

Der vil ikke være væskeposter på banerne (a) (d)

•

Målsluser skal indrettes på en sådan måde, at afstandskravet overholdes, og således at
der ikke opstår trængsel i opløbet, evt. kan man oprette flere parallelle målsluser (a)

•

Der må ikke skænkes væske i mål, i stedet anbefales flaskevand (a) (d)

•

Brugte lejebrikker håndteres på en sådan måde, at smitterisikoen udelukkes, f.eks ved at
give lejebrikker ”karantæne” i mindst 48 timer.

•

Som hovedregel beholder deltagernes deres kort efter målgang, men skal naturligvis
overholde reglerne om fairness (a) (d)

•

En stævnearrangør kan i særlige tilfælde (f.eks. DM) vælge at inddrage kortene, men skal
i så fald umiddelbart efter stævnets afslutning offentliggøre alle baner på stævnets
hjemmeside (a)

•

Der anvendes udelukkende online resultatformidling, f.eks. liveresultat.orientering.se (a)
(d)

•

Foreløbige og endelige resultater publiceres på stævnets hjemmeside (a)

•

En skriftlig klage kan indgives digitalt (via mail eller sms) til stævneleder eller indleveres
skriftligt på info-kontoret. Stævneleder sender sin afgørelse via mail eller sms til klager.
Fristen for indgivelse af en klage fastsættes til 60 minutter efter udløbet af maxtid for den
sidst startende i konkurrencen (a) (d)

•

En protest mod en af stævneleder truffet afgørelse eller mod en fejl mod ved
arrangementet kan indgives digitalt (mail eller sms) til jury eller dommer eller indleveres
skriftligt på info-kontoret. Protesten skal indgives senest 30 minutter efter meddelelse om
en klages afgørelse. Kendelsen meddeles via mail eller sms til sagens parter. (a) (d)
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