VIII Memoriał Zdzisława Furmanka, 13 maja 2017, Kielce
Informacja Techniczna
1.

Weryfikacja sprzętu rzutowego:

Zawodnicy składają sprzęt do depozytu maksymalnie na 1,5 godziny (oszczepy na 2 godziny) przed
rozpoczęciem konkurencji. Weryfikacja sprzętu odbywa się bez obecności zawodników, trenerów, działaczy i
innych osób postronnych. Po zakończeniu weryfikacji (nie później niż na 45 minut przed rozpoczęciem
konkurencji) sędziowie weryfikujący sprzęt upubliczniają listę sprzętu, który został zweryfikowany negatywnie.
Sprzęt złożony do depozytu może być odebrany dopiero po zakończeniu konkurencji.

2.

Akredytacja dziennikarskie:

Na płycie boiska w trakcie rozgrywania zawodów mogą przebywać wyłącznie startujący w danym
momencie zawodnicy, sędziowie oraz osoby posiadające stosowne upoważnienie wydane przed zawodami
przez organizatora.
Dziennikarze mogą poruszać się po płycie wyłącznie w specjalnie wyznaczonych strefach na podstawie
wydanej przez organizatora akredytacji. Akredytacje wydawane będą od godz. 10:30 – 12:00 w VIP ROOM
zlokalizowanym w domku sędziowskim na wysokości mety.

3.

Weryfikacja – potwierdzenie startu:

Weryfikacja zawodników w biurze zawodów na 45 minut przed konkurencją, brak potwierdzenia eliminuje
zawodnika z listy startowej.

4.

Numery startowe:

W konkurencjach memoriałowych (rzuty kobiet i mężczyzn) zapewnia organizator. Odbiór numerów w VIP
ROOM zlokalizowanym w domku sędziowskim na wysokości mety od godz. 11:00 do 13:30. W pozostałych
konkurencjach zawodnicy startują z własnymi numerami startowymi.

5.

Bramka:

Zawodnicy muszą zgłaszać się na bramce w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem konkurencji.
Czas stawienia się na bramce określony jest poniżej:
- dla konkurencji biegowych – 15 minut przed rozpoczęciem konkurencji,
- dla skoku w dal i rzutów – 20 minut przed rozpoczęciem konkurencji,
- dla skoku o tyczce – 45 minut przed rozpoczęciem konkurencji.
Bramka umieszczona będzie przy wyjściu na stadion (obok budynków klubowych, na wysokości drugiego
wirażu).

6.

Rozgrzewka:

Wyłącznie na koronie stadionu oraz na boisku bocznym z tyłu Hali Legionów (hala obok stadionu
lekkoatletycznego).

7.

Szatnie:

Udostępnione zostaną szatnie dla kobiet i mężczyzn w budynku klubowym.

8.

Dekoracje:

Do dekoracji proszeni będą zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-V w konkurencjach Memoriałowych.
Po zakończeniu konkurencji w/w zawodnicy będą kierowani przez sędziów do osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie do dekoracji. Podium zlokalizowane będzie na płycie głównej na wysokości trybuny VIP.

