Tidsregistrering i Blovstrød Løverne
Tiderne bruges til det årlige klubmesterskab og til klubrekorder samt alletiders top 10 i hver aldersklasse.
En sæson er fra d. 1. nov. til d. 31. oktober året efter.
Man skal løbe i klubdragt og være tilmeldt for Blovstrød Løverne.
Du skal selv registrere din tid via Klubmodul i det event som hedder ”Klubmesterskab”. Yderligere
vejledning om dette findes i selve eventet.
Der kan registreres tider fra 3 typer løb:
1) Gadeløb
2) Baneløb med el-tid
3) Baneløb uden el-tid
Gadeløb (kan også være i skoven)
Alle løb uden for stadion, som er DAF-opmålte
Distancen angives i kilometer. F.eks. 5 km, 10 km og Marathon 42,195 km
Tiden angives i hele sekunder som f.eks. 45.34 og 3.55.45
Vi bruger nettotider (din chip-tid fra startstregen til målstregen)
Klubbens testløb, stafetløbet og handikapløbet regnes som DAF-opmålte 5 km
Mellemtider anerkendes ikke (f.eks. din halvmarathon tid undervejs i en Marathon).
Baneløb generelt
Alle løb på atletikstadion
Distancen angives i meter. F.eks.1500m, 5000m og 10.000m
Baneløb med el-tid
Tiden angives med hundrededele sekunder som f.eks. 5.14,73
Baneløb uden el-tid
Tiden angives med tiendedel sekunder som f.eks. 2.16,3
Forklaringer:
DAF-opmåling foretages af en uddannet DAF-opmåler, hvorefter ruten certificeret til at være DAFgodkendt. Der måles efter internationalt standardiserede regler.
Baneløb med el-tid. Her tages tiden med et særligt el-tidtagningsanlæg (ikke at forveksle med chiptidtagning)
Baneløb uden el-tid. Her tages tiden manuelt med et håndstopur.
Der skal altid rundes op til nærmeste tiendedel sekund.
Nettotid og bruttotid
Ved løb hvor tiden tages med chip, opgives der ofte både en nettotid og en bruttotid.
Nettotid er fra du passerede start og til du kom i mål. Bruttotid er fra startskuddet til du kom i mål.
Bruttotiden bruges til danske rekorder, ved danske mesterskaber og til at afgøre hvem der vinder løbet.
Nettotiden er mest til ens eget brug. Vi bruger dog nettotider internt i klubbens tidsregistrering. Både til
det årlige klubmesterskab og til klubrekorder.
Spørgsmål til dette besvares af Per le Fevre plf@newmail.dk

