GD/GIF 2019
INFORMATION TILL FUNKTIONÄRER KULA OCH LÄNGD
Det är viktigt att ni är på plats på stadion i god tid före tävlingarna – minst en timme för er
som har pass 1 och minst 30 minuter för som har pass 2 och 3.
Själva tävlingarna startar kl. 9.00 på lördagen och kl. 09.00 på söndagen.
Ni måste se till att utrustningen är framtagen till längdhoppsgroparna/kulringarna i god
tid före tävlingsstart – måttband/kulor/krattor, skrivmateriel, mm – så att tävlingarna
kan börja på utsatt tid. Ni måste även se till att alla funktionärer är på plats. Vilka som är
funktionärer på ert pass framgår av schemat som finns på hemsidan under ”Funktionärer”
(under GD/GIF). Schemat kommer också att finnas anslaget på tävlingskansliet. Uppstår
problem med bemanningen finns ansvarig på plats för att lösa akuta problem.
Alla funktionärer på banan skall bära funktionärsväst som hämtas i tävlingskansliet på
lördag och söndag morgon.
Alla funktionärer bjuds på fika eller korv/hamburgare.
Varje klassombud som följer med klassen har en startlista för klassen. Där ska ni notera
resultatet för varje elev för båda hoppen/stötarna. Varje elev har två hopp respektive
stötar. Provhopp eller provstötar tillåts ej pga det stora deltagarantalet.
Efter andra hoppet/stöten skall ni ringa in det bästa resultatet på listan för
varje elev och föra in det i den tredje kolumnen. Skriv tydligt för att undvika
problem för resultatinskrivningen på tävlingskansliet.
Ni ska se till att resultaten löpande skickas via kurir till tävlingskansliet. För att ha koll på det
hela bör ni pricka av i tidsprogrammet när varje klass har genomfört sin tävling.
OBS! Tidsprogrammet är väldigt komprimerat och det viktigt att vi kan hålla detta. OBS!
Inga provhopp eller provstötar. Tidsprogrammet tillåter inte detta.
Tävlingsledningen
Vid frågor, kontakta
Ann Sofie Lundblad 073-324 54 84
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