Informatiebrief vrijwilligers Dinxperloop 2016
Beste Juryleden,
Zondag 18 december a.s. zal de Dinxperloop 2016 plaats vinden. U kunt zich om 8.30 uur melden in het clubgebouw van TryOut aan de Bargerdijk 2 De Heurne/Dinxperlo. Komt u met de auto dan kunt u deze parkeren op de aangegeven parkeerplaats
aan de Hoge Heurnseweg (zie plattegrond).
Bij het melden wordt een jury tas overhandigd met daarin een hindernisomschrijving (deze zal door ons worden toegelicht),
klembord met de deelnemerslijsten, belangrijke telefoonnummers, hesjes, lunchpakket en consumptiebonnen. Een thermoskan
met thee/koffie voor bij de hindernis dient iedereen zelf mee te nemen.
Denk ook aan warme en winddichte kleding en eventueel een vuurkorf of tentje, het kan in deze tijd van het jaar erg koud en
guur zijn. Helaas mag er bij de hindernissen 7/8/9/10 en 14 geen vuurkorf of iets dergelijks gebruikt worden, dit i.v.m. verlenen
goedkeuring voor het gebruik van het waterwinterrein van Vitens.
Voor de inzet worden jullie natuurlijk beloond met een hapje en drankje. Dit zal gebeuren na afloop van de run in het
clubgebouw van Try-Out, aanvang 18.00 uur.
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Indien u met meerdere mensen bij een hindernis staat zorg ervoor dat er altijd één persoon voor en één persoon
achter de hindernis staat. De voorste persoon geeft de deelnemers duidelijke instructies hoe de hindernis genomen
moet worden, de persoon die achter de hindernis staat controleert of de hindernis op de juiste manier wordt genomen.
Indien foutief kan de deelnemer terug geroepen worden.
De deelnemer mag de hindernis opnieuw doen, meerdere pogingen zijn toegestaan. Mocht de deelnemer alsnog de
hindernis foutief nemen of opgeven dient u de rode armband in te nemen en een x achter het betreffende nummer op
de deelnemerslijst te zetten. Als het bandje al is ingenomen hoeft alleen een x achter het betreffende nummer gezet te
worden.
Indien de deelnemer na het foutief nemen van de hindernis niet op uw oproep ingaat (hindernis overdoen of bandje
inleveren) nummer noteren en dit direct melden bij de wedstrijdleiding.
Zorg ervoor dat u voor 9.30 uur (aanvang wedstrijd) op uw post staat.
Let op, snelle wedstrijdlopers hebben voorrang bij een hindernis. Om de wedstrijd niet te beïnvloeden hebben lopers
met een hoger startnummer of een uit latere startgroep voorrang bij een hindernis ongeacht welke wedstrijdcategorie.
De voorlopers zullen u hierop attenderen.
Er zijn enkele juryleden die een lijst meekrijgen om de nummers van de wedstrijdlopers die langskomen op de jurylijst
aan te vinken (checkpoints). Dit om afsnijden van het parcours te voorkomen. De lijst zal na de laatste wedstrijdlopers
bij de betreffende juryleden opgehaald worden door de bezemloper.
Aan het einde van de wedstrijd is er een bezemloper duidelijk herkenbaar. De bezemloper geeft aan dat de wedstrijd
voorbij is, hindernissen kunnen afgebroken worden en lintjes kunnen worden weggehaald. Denk bij het afbreken aan je
eigen en andermans veiligheid.
Aan het einde van de dag de jury tas inleveren in het clubgebouw van Try-Out.

Belangrijke telefoonnummers
Wedstrijdleiding:

Rudi Ruesink
Niek Heijink
Henk Krabbenborg
Hans Waalder

tel.: 06-40511860
tel.: 06-31903758
tel.: 06-23819973
tel.: 06-49917810

Wij willen iedereen alvast bedanken voor de inzet, zonder jullie hulp was de Dinxperloop 2016 niet mogelijk geweest!
Met sportieve groet,
Stichting Survival Dinxperlo
Herbert Luimes
Tom Waalder
Martine Brinkmann
Rudi Ruesink
Niek Heijink
Henk Krabbenborg
Hans Waalder

