Kan de meeting
beginnen?
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1 – INSCHRIJVINGEN.
-

Is de inschrijvingsplaats aangeduid?

-

Zijn er voldoende wedstrijdkaartjes voorhanden?

-

Wie verkoopt de wedstrijdkaartjes en waar?

-

Is de inschrijvingsplaats voldoende ruim?

-

Zijn er tafels voorzien om de kaartjes op in te vullen?

-

Is de inschrijvingsprijs aangekondigd?

-

Is er voldoende wisselgeld?

-

Zijn er wedstrijdprogramma’s voorhanden?

-

Wie neemt de wedstrijdkaartjes in ontvangst?

-

Wie controleert de juiste invulling van de kaartjes?

-

Is er voldoende schrijfgerief?

-

Wie brengt de ingevulde wedstrijdkaartjes naar het wedstrijdsecretariaat?

-

Zijn er voldoende blanco – startnummers voor de niet – aangeslotenen?

-

Zijn er voldoende vervangingsnummers voor aangeslotenen?

-

Zijn er veiligheidsspelden voorhanden?

-

Is er een verbinding met het secretariaat om “vergeten” startnummers op te vragen?
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2 – WEDSTRIJDSECRETARIAAT.
-

Wie stelt de reeksen samen?

-

Wie maakt de startlijsten voor speaker – hulpstarter – aankomst – elektronische tijd?

-

Werkt men op het terrein met kaartjes of lijsten?

-

Hoe worden de startlijsten gemaakt?

-

Wie verzorgt het ronddelen van de startlijsten?

-

Is het WA – programma geïnstalleerd?

-

Is de PC & printer gecontroleerd?

-

Zijn er voldoende stopcontacten?

-

Is het kopieerapparaat aangesloten en opgewarmd?

-

Wie bedient het kopieerapparaat en is er voldoende papier?

-

Wie brengt de uitslagen van het terrein naar het secretariaat?

-

Wie maakt de wedstrijdresultaten?

-

Wie verkoopt de wedstrijdresultaten?

-

Aan welke prijs worden de resultaten verkocht?

-

Is de verkoopprijs van de resultaten aangeduid?

-

Wie zet de resultaten op het net?

-

Wanneer worden de resultaten op het net gezet?

-

Zijn er recordbladen aanwezig?

-

Is er een wedstrijdkalender aanwezig?

-

Zijn de sportreglementen voorhanden?

-

Waar worden de startlijsten uitgehangen?

-

Waar worden de resultaten uitgehangen?

-

Zijn er walkie-talkies beschikbaar?

-

Wie is de wedstrijdleider?

-

Wie houdt het gekwetstenformulier bij?

-

Heeft de wedstrijdleider de lathoogten vastgesteld?

-

Zijn er klachtenformulieren voorhanden?

-

Wie betaalt de juryleden? – Waar en wanneer?

-

Is de geluidsinstallatie klaar en getest?

-

Is het podium geplaatst?
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3 – LOOPNUMMERS.
-

Is de baan voorzien van alle lijnen nodig voor de loopnummers die op het programma staan?

-

Is de baan proper?

-

Staan de horden op de hoogte van de éérste wedstrijd?

-

Wie plaatst de horden?

-

Zijn de steeplebalken over het terrein verdeeld?

-

Is er voldoende water in de steeplebak?

-

Zijn er kegels voorzien in de buurt van de steeplebak?

-

Wie plaatst de steeplebalken en de kegels?

-

Wie neemt een deel van de baanboord weg?

-

Zijn de aankomstpalen correct geplaatst, indien nodig?

-

Is de jurytrap correct geplaatst?

-

Is de jurytrap veilig?

-

Beschikt de chef aankomst over een tafel?

-

Zijn de aankomstrechters & tijdopnemers beschermd tegen regen of zon?

-

Beschikt de jury over borden om de te lopen ronden aan te duiden?

-

Beschikt de jury over een bel?

-

Zijn de startplaatsen van de verschillende loopnummers aangeduid?

-

Is er hulp om de elektronische tijdsopname te plaatsen?

-

Kan de ploeg van de elektronische tijd beschikken over bescherming, tafel en stoelen?

-

Zijn er voldoende stroomkabels en contacten aan de aankomst?

-

Zijn er voldoende stroomkabels en contacten aan de verschillende vertrekpunten?

-

Is de windmeter geplaatst?

-

Beschikt men aan de windmeter over bescherming, een tafel en een stoel?

-

Beschikt de starter over een starterstrapje?

-

Zijn de startblokken ter plaatse?

-

Hebben de startblokken nog voldoende grip?

-

Hoe worden de startblokken geplaatst?

-

Wie verplaatst de startblokken?

-

Is de elektronische tijdsklok geïnstalleerd?

-

Wie zorgt voor de aanbreng en recuperatie van de aflossingstokken?

-

Wie zorgt voor de geluidsinstallatie van de starter?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

20/11/2007 - Opmaak en reproductie – Willy Nauwelaerts & Jos Smolders - 17:54

KAMPNUMMERS

4 – HOOGSPRINGEN
-

Is de mat klaar?

-

Staan de staanders correct (los van de mat, op de witte lijn, op de juiste afstand van elkaar)?

-

Heeft de dwarslat de correcte uiteinden?

-

Is er een reserve lat voorzien?

-

Is het aanduidingsbord voorzien?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor de jury, publiek en atleten?

-

Wie bedient het aanduidingsbord?

-

Is de aanloopzone vrij en proper?

-

Zijn er merktekens of kleefband voorhanden?

-

Is de witte lijn tussen de staanders aanwezig en doorgetrokken tot 3 meter voorbij de
staanders?

-

Kan de jury beschikken over tafel, stoel en bescherming?

-

Is er een meter aanwezig?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is er een windvaan voorzien?

-

Is voor de juryleden een opstapje voorzien om de lat te plaatsen?

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig?
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5 - POLSSTOKSPRINGEN.
-

Is de mat klaar?

-

Kunnen de staanders reglementair verschoven worden?

-

Hebben de pennen de reglementaire lengte van 55 mm?

-

Is de dwarslat voorzien van de correcte uiteinden?

-

Is er een reserve lat voorzien?

-

Is het aanduidingsbord aanwezig?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor jury, publiek en atleten?

-

Wie bedient het aanduidingsbord?

-

Is de aanloopbaan vrij en proper?

-

Zijn er merktekens of kleefband voorhanden?

-

Kan de jury beschikken over tafel, stoel en bescherming?

-

Is de insteekbak in orde en ontdaan van vuil en water?

-

Is de witte lijn bij de achterkant van de insteekbak aanwezig en doorgetrokken naar de
buitenzijde van de staanders?

-

Is er een meter aanwezig?

-

Zijn er twee stokken aanwezig om de dwarslat te plaatsen?

-

Zijn er polsstokken beschikbaar,

-

Is windvaan geplaatst?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig!
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6 – VERSPRINGEN.
-

Is de aanloopbaan vrij?

-

Is de oefenplank geplaatst?

-

Is de verklikkerplank reglementair klaar en aanwezig?

-

Is er een reserve verklikkerplank aanwezig?

-

Zijn spatel en plasticine aanwezig?

-

Is de afzetplank wit?

-

Ligt de zandbak gelijk en op hetzelfde niveau als de aanloopbaan?

-

Is de landingszone van reglementaire breedte?

-

Is het afbakeningslint strak gespannen?

-

Is de windmeter reglementair geplaatst?

-

Kan de jury beschikken over tafel, stoel en bescherming?

-

Kan de windopmeting beschikken over tafel, stoel en bescherming?

-

Is er een meter aanwezig?

-

Is er materiaal aanwezig om het zand te effenen?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor jury, publiek en atleten?

-

Is windvaan geplaatst?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig?

7 – HINKSTAPSPRINGEN.
Zie verspringen &
-

Is er materiaal en personeel om de afzetbalken te verplaatsen?

-

Is de windmeter reglementair geplaatst?
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8 – KOGELSTOTEN.
-

Is de ring proper?

-

Liggen de verlengden van de middellijn aan de buitenzijde van de ring?

-

Is de stootblok reglementair?

-

Is de valsector uitgezet volgens de reglementen?

-

Zijn naast de sector de afstanden aangeduid?

-

Zijn in de sector de afstandsbogen aangebracht?

-

Is de ring vrij van merktekens?

-

Wie legt de kogels klaar?

-

Wie controleert de kogels?

-

Wie brengt de kogels naar de stand?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor de jury, publiek en atleten?

-

Kan de jury beschikken over tafel, stoel en bescherming?

-

Is een meetlint aanwezig?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is er materaal om de ring droog te maken?

-

Waar worden na controle de kogels bewaard?

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig?
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9 – HAMERSLINGEREN.
-

Is de ring proper?

-

Is de ring vrij van merktekens?

-

Is er materiaal om de ring droog te houden?

-

Liggen de verlengden van de middenlijn aan de buitenzijde van de ring?

-

Is de valsector uitgezet volgens de reglementen?

-

Zijn naast de sector de afstanden aangeduid?

-

Zijn er in de sector afstandsbogen aangebracht?

-

Is er materiaal om de hamers te controleren?

-

Wie controleert de hamers?

-

Wie brengt de hamers naar de stand?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor de jury, publiek en atleten?

-

Kan de jury beschikken over een tafel, stoel en bescherming?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is er een meter aanwezig?

-

Is de kooi in orde?

-

Kunnen de kooiflappen verplaatst worden?

-

Waar worden de hamers gecontroleerd en bewaard?

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig?
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10 – DISCUSWERPEN.
-

Is de ring proper?

-

Is de ring vrij van merktekens?

-

Liggen de verlengden van de middenlijn aan de buitenzijde van de ring?

-

Is de valsector uitgezet volgens de reglementen?

-

Zijn naast de valsector afstandsbogen aangebracht?

-

Wie legt de discussen klaar?

-

Wie controleert de discussen ?

-

Wie brengt de discussen naar de stand?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor de jury, publiek en atleten?

-

Kan de jury beschikken over een tafel, stoel en bescherming tegen regen of zon?

-

Is de meter aanwezig?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is de kooi in orde?

-

Is er materiaal om de ring droog te maken?

-

Waar worden de discussen gecontroleerd en bewaard?

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig?
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11 – SPEERWERPEN.
-

Is de aanloopbaan proper?

-

Is de aanloopbaan vrij van merktekens?

-

Liggen de verlengden van de boog aan de buitenzijde van de aanloopbaan?

-

Is de valsector uitgezet volgens de reglementen?

-

Zijn naast de sector afstanden aangeduid?

-

Zijn in de sector afstandsbogen aangebracht?

-

Is er materiaal om de speren te controleren?

-

Wie controleert de speren?

-

Wie brengt de speren naar de stand?

-

Staat het aanduidingsbord gemakkelijk voor de jury, publiek en atleten?

-

Kan de jury beschikken over een tafel, stoel en bescherming?

-

Kan de jury beschikken over vlaggen? En van de juiste kleur!

-

Is er een meter aanwezig?

-

Is de windvaan aanwezig?

-

Waar worden de speren gecontroleerd en bewaard?

-

Is een chrono voor de talmtijd aanwezig?
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