Uitnodiging Finale Competitie Masters 2019
Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van de Masterscompetitiefinale 2019!
Wij hebben het genoegen uw atleten uit te nodigen voor deze wedstrijd bij Fortius in Dordrecht.

Datum:

22 september 2019

Tijden:

Vanaf 10:00 u Startnummers ophalen in de kantine
11:00 u Juryvergadering voor gebouw Sportbedrijf
11:15 u Ploegleidersbijeenkomst voor gebouw Sportbedrijf
10:00-11:00, 12:00-13:00 en 14:00-15:00 u Keuring werpmateriaal

Locatie:

Sportpark Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht
www.fortiusdrechtsteden.nl

Accommodatie:

Op de kunststofatletiekbaan is voor de spikes een maximale puntlengte
van 6 mm toegestaan.

Tijdwaarneming:

Elektronische tijdwaarneming.
Tevens elektronische afstandmeting voor de lange werponderdelen.

Deelnemers:

De deelnemende verenigingen zie:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/teams/32181/

Inschrijvingen:

Uiterlijk vóór vrijdag 20 september 23:59 uur via:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/32181/
Plaats elke atleet op de technische onderdelen in groep 1 of 2, maximaal
1 atleet per team per startgroep.
Noteer bij de looponderdelen een richttijd ten behoeve van de serieindeling op tijd.

Wijzigingen:

Uitsluitend digitaal via atletiek.nu. Wijzigingen op de wedstrijddag zelf
zijn NIET mogelijk tenzij de wedstrijdleider deze goedkeurt in geval van
blessure. De vervangende atleet moet wel al vooraf zijn aangemeld in
www.atletiek.nu en mag maximaal aan 3 onderdelen deelnemen.

Tijdschema:

Het tijdschema treft u als bijlage bij deze uitnodiging aan en is ook te
vinden via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/chronoloog/32181/

Reglement en kleding: Voor deze wedstrijd is het wedstrijdreglement 2018-2019 van toepassing
in combinatie met het competitiereglement 2018-2019. Het dragen van
clubkleding is verplicht.

Materiaal:

Eigen werpmateriaal kan ter weging worden aangeboden in de
materiaalberging, in het hoofdgebouw op de begane grond aan de
linkerzijde (kijkende vanaf het middenveld). De tijdstippen staan boven
aan dit document vermeld. De materialen worden door de jury naar het
desbetreffende onderdeel gebracht.

Jury:

Deelnemende verenigingen zijn verplicht volgens art. 414.2 om minimaal
1 jurylid te leveren. De juryleden graag vermelden in www.atletiek.nu bij
inschrijving van de ploegen. Wij stellen het op prijs als alle juryleden
uiterlijk maandag 16 september bekend zijn. Inschrijvingen zonder
juryleden worden niet in behandeling genomen.
De juryvergadering vindt plaats voor het gebouw van het Sportbedrijf
Dordrecht, rechts van ons clubgebouw (kijkende vanaf het middenveld).

Indeling clubgebouw:

Het wedstrijdsecretariaat en de kantine bevinden zich op de eerste
verdieping van ons clubgebouw. Op de begane grond bevinden zich de
materiaalberging en de EHBO-ruimte.

Contact:

joketorbijn@hotmail.com
Joke Torbijn, telefoonnummers: 078-6103804 en 06-51653804

Accommodatie:

Afbeelding 1, accommodatie Fortius Dordrecht

Bijlage: chronologisch overzicht.

