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Beste atleten, begeleiders en overige geïnteresseerden,
Graag vragen wij je aandacht voor de volgende punten voor de komende Harry Schulting Games, die voor de
vijftiende keer worden gehouden bij Prins Hendrik Vught op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei op de vol
kunststofaccommodatie in het Stadhouderspark.
Startnummers ophalen
De startnummers moeten door iedere atleet persoonlijk afgehaald worden bij het startnummerbureau (op de
eerste etage van het clubhuis), uiterlijk 1 uur van tevoren. Vergeet niet te tekenen voor het melden. Voor de
laatste versie van het chronoloog, zie https://www.atletiek.nu/wedstrijd/chronoloog/21108/.
Windvoordeel
We bieden jullie als atleten graag de optimale voorwaarden voor topprestaties en dat betekent dat we voor het
sprinten, de korte hordenonderdelen, het verspringen/hinkstapspringen en het discuswerpen/speerwerpen de
richting laten bepalen door de windrichting: mee voor het sprinten en springen en tegen voor het discuswerpen en
mee bij het speerwerpen. Onze 8-baans atletiekbaan met dubbele elektronische tijd is er klaar voor. Nu hopen dat
de wind ons gunstig gezind is.
Serie- en baanindeling looponderdelen
De loting voor de serie- en baanindeling geschiedt onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider conform het
wedstrijdreglement. De langzaamste serie start als eerste en de snelste serie als laatste*. De serie-indelingen zijn
pas na sluiting van de meldtijd op de dag zelf definitief! De serie indelingen zijn te vinden op atletiek.nu. *behalve
bij de 3000 m mannen, daar start de (snelste) A-serie om 20.40 uur en de B & C serie om 20.55 & 21.10 uur.
Overgangsregels sprint- en korte hordenonderdelen
100 m horden vrouwen: 3 series, de snelste 8 atleten (tijdsnelsten) gaan naar de finale;
110 m horden mannen: 2 series, de snelste 8 atleten (tijdsnelsten) gaan naar de finale;
100 m mannen: 5 series, de snelste 8 atleten (tijdsnelsten) gaan naar de finale;
100 m vrouwen: 4 series, de snelste 8 atleten (tijdsnelsten) gaan naar de finale.
Prijsuitreikingen/beste dagprestatie/nieuw baanrecord
In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt er geen Ceremonie Protocollaire plaats op het middenveld. Wél is er
voor alle seniorencategorieën een prijs. Na afloop van het onderdeel ontvangt de prijswinnaar een kaartje voor
het ophalen van het prijzengeld bij het startnummer bureau. Er is ook een prijs voor de beste dagprestatie bij de
mannen, vrouwen en het aanstormend talent. Deze wordt na de 3000m mannen A-serie uitgereikt op het
middenveld. Het prijzengeld bedraagt: 50 euro – 30 euro – 20 euro voor de nummers 1, 2 en 3*. Beste
dagprestatie: 150 euro voor de beste dagprestatie van de mannen, van de vrouwen en van het aanstormend
talent. Een nieuw baanrecord bij de senioren levert € 50 op.
* De prijzen per onderdeel bedragen in 2018 respectievelijk € 50, € 30 en € 20 voor de nummers 1, 2 en 3, mits er
tenminste 7 deelnemers zijn bij aanvang van het onderdeel; bij 5 of 6 deelnemers zijn er twee prijzen (€ 50 en €
30); bij 3 of 4 deelnemers is er één prijs (€ 50).
Inschrijfgeld
Indien je deelneemt en om de één of andere reden nog niet hebt betaald (via atletiek.nu was het via automatische
incasso), dan verzoeken wij je om contant te betalen bij het ophalen van het startnummer. Inschrijfgeld € 6,- voor
senioren/junioren ABC en € 3,- voor de junioren D en racerunners.
Afmelden
Indien er sprake is van een blessure, ziekte of andere reden, graag uiterlijk woensdagavond 4 mei tot 22.00 uur
afmelden via e-mail: wedstrijden@ph.nl. Op de dag zelf (vanaf 09.00 uur) kan dit telefonisch via: 06-11747927
(Daniëlle Gorgels).
De screening heeft op dinsdag 8 mei plaatsgevonden. Als jouw inschrijfstatus nu op toegelaten of reserve staat
wordt er inschrijfgeld geïncasseerd. Enkel wanneer je reserve bent en uiteindelijk niet kan deelnemen wordt het
inschrijfgeld teruggestort.
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Materiaalweging
Eigen werpmateriaal (speren en discussen) kunnen op de volgende momenten ingeleverd worden bij de
materiaalberging (in het linker gebouw, berging 2): tussen 14.30 – 15.15 uur en tussen 17.30 en 18.15 uur. Het
werpmateriaal wordt gekeurd, gewaarmerkt en ingenomen en gaat met de rest van het werpmateriaal mee naar
de desbetreffende onderdelen.
Verspringen, hink-stap-springen, discuswerpen en speerwerpen
Bij het verspringen, hink-stap-springen en de werponderdelen hebben de deelnemers recht op drie pogingen. De
acht deelnemers met de beste geldige prestaties hebben recht op drie extra pogingen, e.e.a. conform het WR
2018-2019. Bij het hink-stap-springen wordt alleen gebruik gemaakt van de 9 en de 11 meterbalk.
Aanvang- en vervolghoogten polsstokhoogspringen:
Polsstokhoogspringen mannen: 4.40-4.60-4.75-4.90-5.00-5.10-5.20-5.30-5.40-5.50-5.55-5.60, etc.
Polsstokhoogspringen vrouwen: 3.40-3.55-3.70-3.85-4.00-4.10-4.20-4.30-4.40-4.45-4.50, etc.
Kleedkamers, massage, warming-up
De kleedkamers bevinden zich in het linkergedeelte van de accommodatie, vanuit de hoofdingang gezien. De
eerste en tweede glazen deuren geven toegang tot de kleedkamers op de begane grond en eerste verdieping (bij
de tweede ingang).
De massage- en fysiotherapieruimte bevindt zich ook in het linker gedeelte van de accommodatie, dichtbij de
eerste glazen deur/ingang.
De warming-up kan plaatsvinden op de twee bijvelden (het werpveld achteraan de parkeerplaats aan de rand van
het bos of aan de overzijde van de atletiekbaan) of in het naastgelegen bos voor de middellange afstandslopers.
Om het publiek goed zicht te geven op het wedstrijdgebeuren is het wedstrijdterrein alleen toegankelijk voor
atleten en juryleden die deelnemen aan c.q. jureren bij de onderdelen. Overige personen mogen het
middenterrein niet betreden.
Pers
Pers (fotografen, journalisten e.d.) mogen uitsluitend op het wedstrijdterrein komen met een pershesje aan.
Protesten
Protesten moeten in eerste instantie mondeling bij de scheidsrechter worden ingediend door de atleet zelf of door
iemand die namens hem/haar optreedt. Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een
onderdeel of anderszins, moeten binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt (de
tijd op het uitslagenbord) worden ingediend.
Adresgegevens
Het adres van het sportpark is: Sportlaan 1, 5263 DN Vught. Als deze niet in het navigatiesysteem zichtbaar is,
voer dan “Postweg, Vught” in.
Parkeren
Bij de accommodatie is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Er is extra parkeergelegenheid in de
directe omgeving van de accommodatie. Er worden verkeersregelaars ingezet.
Overige zaken
Op het gehele sportpark geldt een algemeen rookverbod.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de organisatie: info@harryschultinggames.nl.
De organisatie wenst je heel veel succes!

