A.V. SCHELDESPORT Terneuzen

Aanvang wedstrijd 11.00 uur
GEBIEDSFINALE Atletiekunie C/D juniorencompetitie poule 519 -520
ZATERDAG 19 juni 2010 Zuidersportpark, Zuiderparklaan 20, 4532 LS Terneuzen

Wedstrijdofficial overleg 9.30 uur – vooroverleg – afspraken maken – controle baan - koffie
Wedstrijdsecretariaat open vanaf
Ploegleidersvergadering

9.20 uur Inleveren mutatieformulieren VOOR:
10.00 uur
10.05 uur Juryvergadering
10.20 uur
Opstellen deelnemende ploegen 10.20 uur
Officiële opening / Vlaggenparade voor de tribune atletiekbaan
10.30 uur

Terneuzen 14 juni 2010
Geachte ploegleiders,
Hierbij nog enige informatie vooraf de gebiedsfinale wij willen u erop wijzen dat u met uw ploeg tijdig
richting Terneuzen moet afreizen daar het in dit jaargetijde al vrij druk is met toeristen en u reeds VOOR
10.00 uur in Terneuzen aanwezig moet zijn.
Op dit moment zijn files in het weekend in Zeeland ook geen onbekend verschijnsel.
Vlaggenparade / officiële opening:
Opstellen ploegen achter de tribune om 10.20 uur
10.30 uur Ploegen richting atletiekbaan via hek startlijn 60 meter en daarna de aanwijzingen van de
organisatie opvolgen.
Voorstelling ploegen aan publiek !!
Begeleiding atleten:
Alle ploegleiders en trainers zullen hun atleten vanaf de buitenzijde van de atletiekbaan moeten begeleiden er
worden GEEN ploegleiders / trainers / begeleiders op de atletiekbaan toegestaan. Informeer nu reeds uw
mede ploegleiders – deelnemers – ouders hierover. U kunt nu reeds hierop inspelen en niet tijdens de
wedstrijd komen dat u het niet wist. Het is met de deelnemers reeds druk genoeg op de atletiekbaan.
Op de laatste competitiewedstrijd in Terneuzen waren er iets soepelere voorwaarden gesteld maar daar
werden de hand mee gelicht dus nu een veel strengere voorwaarde.
Laan indeling estafette:
Deze wordt vroegtijdig opgehangen op het publicatiebord bij het wedstrijdsecretariaat. Zo kunt u uw
deelnemers vroegtijdig aangeven in welke serie en welke laan zij zitten
Ballen op de atletiekbaan:
Wij verzoeken u de (voet) ballen thuis te laten daar het hinderlijk is en gevaarlijk als er ballen over de
atletiekbaan gaan. Velen vinden het normaal dat er voetballen tijdens een atletiekwedstrijd op de baan zijn
maar wat ons deze week opviel tijdens de WK voetbal dat er tijdens de voetbalwedstrijden niemand op het
veld aan het discuswerpen of speerwerpen was.
Verder willen wij er op wijzen dat er niet op deelnemers wordt gewacht tijdens de wedstrijd.
Er is een mogelijkheid om in de kantine naar Nederland - Japan te kijken
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben sluit ik ook namens de wedstrijdleiding
Stefan van Damme
Stefanvan_damme@zeelandnet.nl

