GD/GIF 2019
INFORMATION TILL FUNKTIONÄRER LÖPNING 60 m
Det är viktigt att ni är på plats på stadion i god tid före tävlingarna – minst en timme för pass1
och minst 30 minuter för 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 och fungerar i god tid för tävlingsstart –
skrivmateriel, avspärrningar vid starten, 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” (GD/GIF sidan).
Schemat kommer också att finnas anslaget på tävlingskansliet. Uppstår problem med
bemanningen finns ansvarig på plats för att lösa akuta problem.
För starters: startutrustningen kommer att vara på plats då ni kommer till startplatsen.
Ni måste ha kontakt med tidmätarna i tornet för att kontrollera och testa att
utrustningen fungerar och att kontakt finns med tidmätningen.
Alla funktionärer på banan skall bära funktionärsväst som hämtas i tävlingskansliet på
lördag och söndag morgon.
Alla funktionärer bjuds fika eller korv/hamburgare.
Varje klassombud som följer med klassen har en startlista för klassen. Denna skall
löpande lämnas före varje heatstart med kurir från starten till måltornet (löpning 1) och
målet (löpning 2) så att tiderna kan fyllas i av tidtagningen efter varje lopp. Ifyllda
startlistor med löptider ska löpande lämnas med kurir till tävlingskansliet.

OBS! För löpning 2 på bortre lång gäller att bana 1 är den närmast
sargen (mot inneplan).
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.
Vid frågor, kontakta
Ann Sofie Lundblad 073-324 54 84
Niklas Berg 072-080 72 28
Hans Lofors 070 – 621 34 74

OBS!
LÖPNING 60 M
Löpsekreteraren vid respektive start ska löpande
numrera heaten inom vare årskurs. Detta ska göras
på startlistorna innan dessa skickas till måltornet
(löpning 1) och måltältet (löpning 2).

