DT FINALEN
LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER 2018
DOMMER INFORMATION

Registrering af dommere og hjælpere
Alle dommere og hjælpere møder ind til registrering i klublokalet hos XXXXX. Sekretariatet
ligger i glasburet på tribunen.
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. og melder sig efter registrering i klublokalet og så ned til
øvelseslederen på øvelsesstedet.
Alle dem der skal taste møder i god tid, så der er tid til at blive sat ind i opgaven. Se også
længere nede.
Øvelseslederen sætter sine hjælpere ind i dagens opgaver.
Bespisning
Der vil blive indkøbt en sandwich samt 1 vand til alle hjælpere, som kan hentes i klublokalet.
Køkkenet er desværre optaget til madlavning til DT-festen. Kaffe kan også hentes i vores
kiosk.
Dommertøj
I vil få udleveret en dommer t-shirt eller gul vest, som skal bæres synligt under hele stævnet.
Hvis det bliver koldt så sørg selv for, at have en trøje med til at have inden under tshirten/vesten.
OBS T-shirt/vest skal afleveres tilbage efter stævnet.
Sekretariatet
Stævnesekretariatet er placeret i buret på tribunen. Sekretariatet vil være åbent fra kl. 11.00.
Afhentning af startlister foregår her.
Startnummer
Der er ikke startnumre til dette stævne.
Kasteredskaber
Private kasteredskaber skal vejes ind senest kl. 12.00. Indvejning af redskaber foregår bag
mållinien for enden af tribunen og styres af Martin Vitoft.
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 Peter Grevy
Ejstrup.

Opvarmning
Alt opvarmning foregår i Fælledparken samt på Spartas Ministadion beliggende mellem
Parken og Østerbro Stadion.
Mødetider for atleter
Atleterne melder sig ved øvelsesstedet på følgende tidspunkter:
Løb 10 min før start
Kast 30 min før start
Længde- og trespring 30 min før start
Stangspring 45 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 eller ude på øvelsesstedet. Maj Grevy Ejstrup er kontaktperson for
tasterne og kan fanges på mobil nr. 4141 7205.
HUSK AT MØDE OP SENEST 30 MIN. FØR, SÅ DU KAN BLIVE SAT IND I SYSTEMET.
Præmieoverrækkelse
Da det er en holdkamp, så er der kun præmieoverrækkelse, når holdkampen er slut.
Radiokommunikation:
Alle øvelsesleder skal huske at få en radio med ud til øvelsen, så vi kan komme i kontakt med
hinanden. Sekretariatet og andre nøglepersoner skal også have radio på sig. Husk at aflevere
radioen tilbage efter brug.
For mere info
Se mere om stævnet i praktisk info på hjemmesiden: https://atletik.sparta.dk/dt-finale-2018/
Følg disse regler og alt vil gå godt:
Følg disse regler så alt ser godt ud
• Se dig godt for inden du bevæger dig ud på banen eller over den
• Gå ikke på løbebanen under konkurrencerne
• Stå pænt når øvelsen går i gang
• Ophold dig ALDRIG på inderkredsen, hvis du ikke har noget at gøre der
• Forlad inderkredsen når øvelsen er slut og I har ryddet op efter øvelsen
• Gå aldrig ind i kasteområdet med mindre du er dommer i kast
• Kryds ikke tilløbsbanen i længdespring/længdespring/spydkast
• Løb aldrig rundt på inderkredsen – gå rolig
• Klap og hep ikke på deltagerne fra inderkredsen
• Snak ikke med tilskuerne, når du er på inderkredsen
• Stå ikke foran tavlerne, der viser tider eller resultater i de tekniske øvelser
Vigtige telefonnumre:
Charlotte Beiter Bomme 2127 0748
Johnni Ernst 2670 8396
Steen Madsen 2069 0312
Maj Grevy Ejstrup 4141 7205

