DM hold for ungdom og junior
Søndag den 27. maj 2018
DOMMER INFORMATION

Registrering af dommere og hjælpere
Alle dommere og hjælpere møder ind til registrering i klubhuset på 1. sal. Der vil være en til at tage
imod jer eller være et telefon nr. I kan ringe på.
Husk som øvelsesleder at få en walkie talkie med dig ud. Vi benytter kanal 3.
Mødetid for dommere og hjælpere
Alle øvelsesledere møder min. 1 time før øvelsesstart, så de kan tjekke øvelsesstedet ud, at alt er
klart til konkurrence. Hvis ikke alt er i orden, så sørger øvelseslederne for, at det bliver bragt i
orden.
Alle hjælpere møder senest 30 min. før og melder sig først til registrering i klubhuset og så hos
øvelseslederen på øvelsesstedet.
Alle startlister hentes i stævnesekretariatet ved tribunen.
Øvelsesleder
Da vi har nye dommere/hjælpere og klubber der hjælper, skal øvelseslederne sætte sit team ind i
opgaverne og forklare hvad der skal laves.
Bespisning
Der vil være pastasalat med kylling, brød, frugt og vand til alle dommere/hjælpere til afhentning i
vores kiosk. Ja vi har desværre ikke kunne finde et nyt køkkenteam, der kan lave frokost til os.
Dommertøj
I låner en sort dommer t-shirt, som skal bæres synligt under hele stævnet. Det skulle blive dejligt
varmt, så er det jo ekstra lækkert med sort.
T-shirt skal afleveres tilbage efter stævnet – husk det nu ellers har vi ikke nok til næste
stævne.
Stævnesekretariat
Stævnesekretariatet er placeret i buret på tribunen. Sekretariatet vil være åbent fra kl. 9.00.
Afhentning af startlister foregår her.
Startnummer
Der bliver ikke brugt startnummer til dette stævne.
Kasteredskaber
Private kasteredskaber skal vejes ind inden kl. 10.00. Indvejning af redskaber foregår bag mållinien
for enden af tribunen. Martin Vitoft er ansvarlig for dette og kan kontaktes på mobil nr. ??
Startlister
Startlister hentes af øvelseslederen i sekretariatet. Listerne leveres tilbage til sekretariatet
umiddelbart efter endt konkurrence.
Starterteamet samt måldommer/løbslederen får leveret lister af vores runner.
Opvarmning
Alt opvarmning foregår i Fælledparken samt på Spartas Ministadion beliggende mellem Parken og
Østerbro Stadion.
Prøve forsøg foregår på øvelsesstedet. I kast skal der være min. 1 dommer tilstede, da det kan være
med fare bare at kaste derud af uden opsyn.
Mødetider for atleter
Atleterne melder sig ved øvelsesstedet på følgende tidspunkter:
Løb 10 min før start
Kast 20 min før start
Længde- og trespring 20 min før start

Stangspring 30 min før start
Indtastning af resultater
Vi taster resultaterne live ved alle øvelsesstederne. Tasterne bliver sat ind i systemet, når de møder
ind i sekretariatet. Maj Grevy Ejstrup er kontaktperson for tasterne og kan fanges på mobil nr. 4141
7205.
Stafet
Vær obs. på at der er kommet ny regel med 30 m skiftezone i stedet for 10 m indløbszone og 20 m
skiftezone.
Præmieoverrækkelse
Da det er en indledende holdkonkurrence vil der ikke være præmier til dette stævne.
For mere info
Se mere om stævnet i praktisk info på hjemmesiden:
https://atletik.sparta.dk/dtu-kval-2018/
Vigtige telefonnumre:
Charlotte Beiter Bomme 2127 0748
Johnni Ernst 2670 8396
Steen Madsen 2069 0312
Maj Grevy Ejstrup 4141 7205

