
European Games 2019, en pixi-udgave 
 

Datoer: 

Ankomst:   21. juni ’19 

Åbningsceremoni:  21. juni ’19 

Konkurrencestart: 23. juni ’19 

Konkurrenceslut: 28. juni ’19 

Afslutningsceremoni: 30. juni ’19 

Hjemrejse:  30. juni ’19 

 

Konkurrencer: 

Men’s Event Women’s Event Mixed Events 
100m 100m Mixed 4x400m relay  
110m hæk 100m hæk  
Højdespring Længdespring  
 Spydkast  

Jagtløb ”The Hunt”: 800m (herre) -600m (dame) -400m (herre) -200m (dame) 
 

Antal atleter pr. nation: 

Hver nation skal stille med 15 atleter: 7 herrer og 8 kvinder                                                                       
(derudover med 6 reserver.) 

Konkurrenceformat: 

- Knock-out tournament (match) ml. nationale teams 
- Én event/match ad gangen, ca. 120 min i samlet konkurrencetid 
- Hver match består af 6 teams med blandede mandlige og kvindelige atleter 
- Hver match består af de nævnte 9 discipliner  

 

 

Hver nation er sikret deltagelse i minimum to matcher under European Games 2019. 

 

Rækkefølgen for afviklingen bliver som følger: 



# 1.: Specifikt vedr. Længdespring (Kvinder): 

Der er 6 deltagere i hver runde (en fra hver af de 6 nationer) 

De seks deltagere opdeles i to grupper A og B med 3 atleter i hver gruppe. I hver gruppe gennemføres så 
Head to Head indledende konkurrencer, hvor hver deltager møde de to andre i sin gruppe en ad gangen. 

I den indledende ”Head to Head” runde får hver deltager et forsøg mod hver modstander, vinderen af hver 
”Head to Head” får 3 ”spikes” taberen får 0, ved uafgjort får de hver 1 ”spikes” hver. Når alle har mødt 
hinanden, afgør antal ”spikes” hvem er der 1, 2 og 3 i gruppen. 

Nr. 1 i gruppe A møder nr. 1 i gruppe B og får hver et forsøg mere, der så afgør hvem der bliver nr. 1 og 2. 
Nr. 2 i de 2 grupper kæmper om 3 og 4 pladsen o.s.v.  

Placeringerne 1 til 6 giver point til nationen i denne event, til den samlede score for nationen imod de 5 
andre nationer man møder i denne match. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 2.: Specifikt vedr. 100 meter (mænd): 

Der er 6 deltagere en fra hver nation og der løbes som normalt og placeringen 1 til 6 afgør hvilke point der 
givet til hver nation. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 3.: Specifikt vedr. spydkast (Kvinder): 

Der er 6 deltagere i hver runde (en fra hver af de 6 nationer) 

De seks deltagere opdeles i to grupper A og B med 3 atleter i hver gruppe. I hver gruppe gennemføres så 
Head to Head indledende konkurrencer, hvor hver deltager møde de to andre i sin gruppe en ad gangen. 

I den indledende ”Head to Head” runde får hver deltager et forsøg mod hver modstander, vinderen af hver 
”Head to Head” får 3 ”spikes” taberen får 0, ved uafgjort får de hver 1 ”spikes” hver. Når alle har mødt 
hinanden, afgør antal ”spikes” hvem er der 1, 2 og 3 i gruppen. 

Nr. 1 i gruppe A møder nr. 1 i gruppe B og får hver et forsøg mere, der så afgør hvem der bliver nr. 1 og 2. 
Nr. 2 i de 2 grupper kæmper om 3 og 4 pladsen o.s.v.  

Placeringerne 1 til 6 giver point til nationen i denne event, til den samlede score for nationen imod de 5 
andre nationer man møder i denne match. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 4.: Specifikt vedr. 100 meter (kvinder): 

Der er 6 deltagere en fra hver nation og der løbes som normalt og placeringen 1 ti, 6 afgør hvilke point der 
givet til hver nation. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 5.: Specifikt vedr. 4 x 400 meter relay: 

Holdet består af 2 kvinder og 2 mænd. 

Navnene på de fire løbere og navnet på den der løber først, skal oplyses ifm. Final Declaration. 

Rækkefølgen på de sidste tre afgøres af en træner eller en Team Leader, der befinder sig på inderkredsen 
sammen med løberne. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 



 

# 6.: Specifikt vedr. 110 meter hæk (mænd): 

Der er 6 deltagere en fra hver nation og der løbes som normalt og placeringen 1 til 6 afgør hvilke point der 
givet til hver nation. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 7.: Specifikt vedr. Højdespring (mænd): 

Der er 6 deltagere i hver runde (en fra hver af de 6 nationer) 

De seks deltagere opdeles i to grupper A og B med 3 atleter i hver gruppe. I hver gruppe gennemføres så 
Head to Head indledende konkurrencer, hvor hver deltager møde de to andre i sin gruppe en ad gangen. 

Hver atlet meddeler dommeren sin springhøjde uden at kende modstanderens valg. Der gives så et forsøg 
på den valgte højde og den med den laveste højde springer først, hvis samme højde er valgt, er det 
startrækkefølgende på startlisten der afgør hvem der springer først.  

Vinderen får 3 ”spikes” taberen får 0, ved uafgjort får med 1 ”spikes” hver. Når alle har mødt hinanden, 
afgør antal ”spikes” hvem er der 1, 2 og 3 i gruppen. 

Den valgte springhøjde kan ændres forud for hver Head to Head konkurrence. 

Nr. 1 i gruppe A møder nr. 1 i gruppe B og skal så igen vælge springhøjde og denne Head to Head afgør så 
hvem der bliver nr. 1 og 2. Nr. 2 i de 2 grupper kæmper om 3 og 4 pladsen o.s.v.                                                   

Placeringerne 1 til 6 giver point til nationen i denne event, til den samlede score for nationen imod de 5 
andre nationer man møder i denne match. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 8.: Specifikt vedr. 100 meter hæk (kvinder): 

Der er 6 deltagere en fra hver nation og der løbes som normalt og placeringen 1 til 6 afgør hvilke point der 
givet til hver nation. Der giver nationspoint som følger: 12 – 10 – 8 – 6 – 4 - 2 

 

# 9.: Specifikt vedr. The Hunt Mixed-Distance Pursuit Relay: 

Holdet består af 2 kvinder og 2 mænd. 

Der skal løbes følgende distancer: 800 m (men) – 600 m (women) – 400 m (men) – 200 m (women) 

Den nation der fører efter de 8 første øvelser, vil have sin 800 meter løber (første løber) placeret ved 800 
meter startstregen og nationen skal således løbe i alt 5 runder med side fire deltagere. 

De øvrige nationer vil blive startet med en forsinkelse, der afgøres ud fra hvor mange point deres nation er 
bagud i forhold til den førende nation. (3 point bagud giver 1 sek. forsinket start.) Dette kaldes også for en 
”Jagtstart”. 

Den nation der så passere målstregen først har vundet hele matchen mellem de 6 nationer, og vil dermed 
gå videre i konkurrencen mod de øvrige 24 nationer af de i alt 30 nationer der deltager.   

 


