Enschede, 23 april 2018

Geachte sportvrienden,

Op zaterdag 19 mei 2018 organiseert AC TION de 2e wedstrijd van de CD competitie poule 66. Deze wedstrijd zal
gehouden worden op de atletiekbaan “de Wesselerhoek” aan de Geessinkweg te Enschede.
Juryvergadering:
Ploegleidersvergadering:
Aanvang wedstrijd:

10.15 uur
10.30 uur
11.00 uur

Inschrijvingen:
Conform het wedstrijdreglement artikel 408.1 dient uiterlijk op donderdag 17 mei 23.59 uur de inschrijving via
http://www.atletiek.nu te zijn ingevuld, de link hiervoor staat in de email.
Ploegwijzigingen:
Er zijn na bovengenoemd tijdstip geen wijzigingen meer mogelijk. Op de wedstrijddag kunnen geen wijzigingen meer
worden doorgegeven. Enkel in uitzonderlijke situaties kan de wedstrijdleider hiervan afwijken (art. 408.3).
Lopen:
Het eventueel overlopen van estafettes zal direct na de reguliere estafette plaatsvinden. Voor de looponderdelen
zal alleen van electronische tijdwaarneming gebruik gemaakt worden. In geval van uitval van de electronische
tijdwaarneming bij de korte loopnummers zal er zo nodig worden overgelopen. Dit zal in voorkomende gevallen
uiteraard in overleg gaan met de ploegleiders. Tijdens de lange loopnummers zal er met een chronoprinter als
backup worden gewerkt.
Clubkleding:
Vanzelfsprekend is op deze wedstrijd het dragen van de juiste clubkleding verplicht. Voor deze wedstrijd is het
competitiereglement, zoals opgenomen in het wedstrijdreglement 2018-2019, van toepassing.
Alle deelnemende verenigingen zijn verplicht volgens artikel 414 één (één t/m vier ploegen) jurylid of twee (5 t/m 8
ploegen) juryleden te leveren. Anders is uitsluiting van deelname mogelijk. De naam en bevoegdheden van het
jurylid (dus niet de voorkeur!) dient u met inschrijving mee te zenden. Het jurylid dient de hele dag beschikbaar te
zijn. Graag t.b.v. onze juryindeling dit z.s.m. aangeven via mail of in atletiek.nu, dan kunnen wij het beste rekening
houden met wensen.
Met ingang van 2018 is het bij alle loopnummers verplicht om het startnummer voorop te dragen. Bij technische
onderdelen mag de atleet zelf beslissen. Informeer uw atleten hierover zodat er bij de start geen vertraging ontstaat.
Voor de routebeschrijving verwijs ik u naar de website: http://www.action48.nl/contact . Atletiekbaan en
parkeerterrein staan aangegeven aan de weg. Parkeren in de berm is verboden. De politie controleert en
verbaliseert. Via openbaar vervoer: vanaf station Enschede met buslijn 1 (Wesselerbrink).
Het chronologisch overzicht treft u bijgaand aan.
AC TION wenst u een prettige en sportieve wedstrijd toe.
Met vriendelijke groet,
Bastien van ’t Wel
Wedstrijdsecretaris AC TION
Email: competitie@action48.nl
Tel. 06-55881752 (alleen bij urgente zaken, anders via email)

