Finale competitie B-junioren

Den Haag, 24 september 2017

Informatiebulletin
Finale Competitie B-junioren, zondag 24 september 2017
Sportpark Laan van Poot, Den Haag
Organisatie: Haag Atletiek
Den Haag, 20 augustus 2017
Beste ploegleiders,
Hierbij aanvullende informatie inzake de finalewedstrijd van de B-competitie 2017.
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INSCHRIJVEN
Inschrijvingen dienen uiterlijk vrijdag 22 september 2017 om 23.59 uur te zijn ingevoerd in www.atletiek.nu.
Verzoek om bij de atleet naast het onderdeel ook de beste prestatie te vermelden en waar nodig in welke
groep hij/zij ingedeeld moet worden (en eventueel het geboortejaar). Per ploeg kunnen per onderdeel maximaal 2 atleten ingeschreven worden. Voor polsstokhoogspringen kan slechts 1 atleet worden ingeschreven.
Zonder opgegeven prestatie wordt de atleet in de zwakste serie ingedeeld. Voor vragen kunt u een mail
sturen naar: Liliane Mandema: fysio@ziggo.nl
N.B.: Wilt u ook de naam en het telefoonnummer opgeven van degene die bij afgelasting van de wedstrijd
benaderd kan worden?
ESTAFETTES
De samenstelling van de estafetteploeg moet vooraf via Atletiek.nu worden opgegeven. In afwijking van
art. 170.11 van het wedstrijdreglement is het niet vereist om de volgorde waarin de estafetteploeg loopt
vooraf aan te geven. De volgorde is dus vrij, mits uiteraard de opgegeven atleten deelnemen.
CHRONOLOOG
Voor deze competitie-finale geldt een vast chronoloog en dit is meegezonden met dit informatiebulletin.
AANMELDEN JURYLEDEN
Alle deelnemende verenigingen moeten minstens één jurylid beschikbaar stellen. In verband met het
indelen van de juryploegen vernemen we graag tijdig welke taken het jurylid wenst uit te voeren.
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De namen en juryfuncties van deze juryleden moeten uiterlijk dinsdag 19 september 2017 worden
doorgegeven aan de jurycoördinator door een mail te sturen naar jury@haagatletiek.nl. Een toegewezen wedstrijdofficial is geen jurylid.
MUTATIES
Na 22 september kunnen geen wijzigingen meer worden doorgegeven, tenzij goedgekeurd door de wedstrijdleider in geval van een blessure. Hierbij blijft de voorwaarde gelden dat de vervangende atleet hiermee
het maximum van drie onderdelen niet overschrijdt. Ook moet de vervangende atleet wel al vooraf zijn
aangemeld in www.atletiek.nu.
TOEGANG WEDSTRIJDTERREIN
Het wedstijdterrein is uitsluitend toegankelijk voor atleten die met hun wedstrijd bezig zijn en voor juryleden
en mensen van de organisatie. Het wedstrijdterrein is het gehele gebied binnen het hek rond de rondbaan.
Ploegleiders, trainers, ouders en anderen hebben dus geen toegang tot het wedstrijdterrein. Atleten mogen
natuurlijk wel naar de buitenkant van de baan komen om aanwijzingen te krijgen van hun trainers.
VERENIGINGSKLEDING, STARTNUMMER
Voor deze wedstrijd is het competitiereglement van toepassing welke is opgenomen in het wedstrijdreglement 2016-2017 inclusief de aanpassingen/toevoegingen zoals vermeld op de site van de atletiekunie. Het dragen van de clubkleding is verplicht. Ook het (ongevouwen) dragen van het startnummer is
verplicht.
SPIKES
Op de Sportpark Laan van Poot zijn spikepunten van maximaal 6 mm toegestaan.
MATERIAALKEURING
Weging van eigen werpmateriaal vindt plaats:
van 11.15u - 11.30u
van 13.00u - 13.15u
van 14.15u - 14.30u.
van 15.30u – 15.45u.
Het werpmateriaal wordt na weging ingenomen. Het wordt weer ter beschikking gesteld zodra er ingeworpen kan worden. Inwerpen is alleen toegestaan onder toezicht van de jury van het betreffende onderdeel,
met goedgekeurd werpmateriaal. Er is geen inwerpterrein beschikbaar.
MELDEN / DUBBELE ONDERDELEN
De deelnemers/deelneemsters dienen zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van hun onderdeel te (laten)
melden bij de jury van het onderdeel.
Ook het tussentijds deelnemen aan een ander onderdeel dient bij de jury te worden gemeld. De scheidsrechter kan in een ronde de volgorde wijzigen, zodat een atleet in staat is om ook aan een ander onderdeel
deel te nemen. De tijdens de afwezigheid verlopen beurt(en) volgens de jurylijst komen te vervallen en
kunnen niet worden ingehaald.
AANVANGS- EN VERVOLGHOOGTEN
Hoogspringen meisjes
1.10 m - 1.20 m - 1.25 m - verder met 5 cm;
Hoogspringen jongens
1.20 m - 1.30 m - 1.35 m - verder met 5 cm;
Polsstokhoogspringen jongens
2.00 m - 2.20 m - 2.30 m - verder met 10 cm.
AANTAL POGINGEN
Bij verspringen en bij alle werponderdelen krijgen de deelnemers 4 pogingen.
PARKEREN
Auto’s en touringcars kunnen worden geparkeerd op de - halve maanvormige - keerlus aan de kop van de
Kwartellaan (dus waar de Kwartellaan eindigt op de Laan van Poot), op de parkeerruimte op de Kwartellaan
(tussen de Pauwenlaan en de Laan van Poot), en aan de duinzijde van het gedeelte van de Laan van Poot
dat is gelegen tussen de Kwartellaan en de Fuutlaan. Ook kan er geparkeerd worden op het parkeerterrein
voor de Haagse Hogeschool voor Sport (eveneens aan de Laan van Poot). Personenauto's kunnen ook
geparkeerd worden op de Savornin Lohmanlaan aan de kant van de duinen en het hondenveldje (tussen
de Laan van Poot en de Kraaienlaan).
Overigens zijn de mogelijkheden om te parkeren sterk afhankelijk van het weer. Mocht het op 24 september
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strandweer zijn, dan kan het erg druk zijn aan de Laan van Poot.
OVERIGE ZAKEN
Voor alle hier niet vermelde zaken gelden de regels van het Wedstrijdreglement en het Competitiereglement
(versie 2016-2017) en de daarop gemaakte wijzigingen als gepubliceerd op de website van de Atletiekunie.

Haag Atletiek wenst alle deelnemers een prettige wedstrijd en veel succes toe.
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