Checklist
Om ervoor te zorgen dat de tijdwaarneming tijdens uw wedstrijd zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden hebben we deze checklist
opgesteld. Dit om te voorkomen dat er op de dag van de wedstrijd last minute nog zaken geregeld moeten worden.
Omschrijving
 Minimaal 1 geaard 230 volt stopcontact, direct bij finish
 Voldoende ruimte voor het plaatsen van de jurywagen (lengte 4,5m. breedte 2m.)
 Indien de jurywagen niet gebruikt kan worden als werklocatie, een beschutte plek voorzien van een stevige tafel
en stoel direct bij de finish
 Mogelijkheid om met de auto bij de finish te komen (of vervoer naar de finish)
 Voldoende ruimte voor de finishdrijver (mogelijkheid/oplossing om de finish te water te laten)
 Iemand die tijdens de wedstrijd verantwoordelijk is voor uitgifte en inname van de chips (naam noteren)
 Netwerkmogelijkheid of transport van de elektronische tijden naar de jury
 Voor de verwerking van de tijden wordt er gebruik gemaakt van Splash Meet Manager
 Voor de livetiming, internet aansluiting (indien draadloos ook de netwerksleutel)
 Wanneer er niet gekozen is voor de startmodule; bevoegd iemand om de tijd te starten (jurylid)
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Wanneer u in bovenstaande lijst 1 of meerdere malen nee heeft aangegeven is het helaas niet mogelijk om de tijdwaarneming bij u
wedstrijd te voorzien. Neemt u dan contact met ons op om een alternatief te bespreken.
Tijdens de dag hebben we voor een optimale samenwerking graag 1 aanspreekpunt
Naam:

(Vast aanspreekpunt)

Mobiel nummer:

Naam:

(Aanspreekpunt/verantwoordelijk opbouw)

Mobiel nummer:

Naam:

(Verantwoordelijke voor de chips)

Mobiel nummer:

Naam:

(hoofd)Scheidsrechter

Mobiel nummer:

Wanneer uw evenement meer dan 1 dag in beslag neemt zullen de deelnemers tijdens beide dagen met dezelfde chips zwemmen.
Wanneer een deelnemer zijn chips niet bij zich heeft hebben wij GEEN reserve chips.
Door deze checklist tesamen met de offerte ondertekend aan ons te retourneren gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en
verzekerd u ons ervan dat bovenstaande faciliteiten op de dag van de wedstrijd aanwezig zijn. Sporttijden zal NIET opbouwen
wanneer bovengenoemde niet volgens gemaakte afspraken aanwezig is.
Organisatie :
Naam :
Datum :
Handtekening :

