19 SEPTEMBER 2020

ATHLETE GUIDE ZOMERSPELEN

INTRODUCTIE
Bedankt voor jouw deelname aan The Nationals Zomerspelen 2020. In dit document vind je alle informatie over het
evenement. Lees de informatie goed door. Mocht je vragen hebben, dan kun je ons bereiken op info@thenationals.nl

LOCATIE
Brabanthallen - Entree B
Diezekade 2
5222 AK Den Bosch
Met het openbaar vervoer
De Brabanthallen ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station. Verlaat het station bij uitgang ‘’Brabanthallen’’
en volg de borden met ‘’Brahanthallen’’.
Met de auto
Volg de borden richting Den Bosch. Houd bij knooppunt Empel de A59 richting Waalwijk aan en neem dan afrit 46 Engelen.
Vanaf dit punt kun je de borden richting Brabanthallen volgen.
Er zijn ruim 4.000 parkeerplaatsen bij de Brabanthallen. Wil je niet in de rij staan, dan kun je vooraf online je parkeerkaartje
kopen voor €10,- via https://parkeren.brabanthallen.nl/nl/booking/product.html

CORONA PROTOCOL
Wij doen er alles aan om het evenement zo veilig mogelijk te maken. Daarom zien wij streng toe op het naleven van het
COVID-19 Protocol. Tijdens het evenement zullen medewerkers rondlopen om te controleren of iedereen zich aan de regels
houdt. Lees onderstaand document daarom goed door.
Naast alle genomen maatregelen en protocollen blijft het een evenement waar veel mensen samenkomen. Ons advies is dan
ook om altijd je gezonde verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te nemen. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan
voor een ander ;) Alleen samen kunnen we hier een veilig en geweldig evenement van maken.
https://jointhenationals.com/app/uploads/2020/09/Protocol-Zomerspelen-september-2020.pdf
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OCHTENDGROEP - TEENS - IRON - BRONZE

REGISTRATIE
Tussen 08:00 en 08:45 uur kun jij je registreren bij de Front Office. Hier krijg je je toegangsbandje waarmee je de hele dag
welkom bent. Neem je een coach mee, dan dient deze een toeschouwersticket gekocht te hebben. Je kan je naambordje zelf
pakken in de atletenruimte. Hier kun je ook je spullen kwijt en kun je je even terugtrekken.

BRIEFING
De briefing voor alle drie de events is om 08:45 uur op het wedstrijdveld. Hier worden de flow en movement standards van
iedere workout uitgelegd en voorgedaan. Dit is het enige moment waarop je vragen kunt stellen.
Zorg ervoor dat je op tijd klaar zit op de tribunes.

MIDDAGGROEP - SILVER - GOLD - PLATINUM

REGISTRATIE
Tussen 08:00 en 13:00 uur kun jij je registreren bij de Front Office. Aangezien de ochtendgroep tot 8:45 uur mag registreren
raden we je aan om na 09:00 uur te komen! Zo zal het minder druk zijn bij de Front Office.
Hier krijg je je toegangsbandje waarmee je de hele dag welkom bent. Neem je een coach mee, dan dient deze een
toeschouwersticket gekocht te hebben. Je kun je naambordje zelf pakken in de atletenruimte. Hier kun je ook je spullen kwijt
en kun je je even terugtrekken.

BRIEFING
De briefing voor alle drie de events is om 13:00 uur op het wedstrijdveld. Hier worden de flow en movement standards van
iedere workout uitgelegd en voorgedaan. Dit is het enige moment waarop je vragen kunt stellen.
Zorg ervoor dat je op tijd klaar zit op de tribunes.

ATHLETE GUIDE ZOMERSPELEN

WARMING UP
De warmup area vind je links naast het veld. Het warmup gedeelte bestaat uit twee delen:
- deel A is voor je algemene warmup. Hier ligt geen materiaal. Je kunt hier altijd naar binnen.
- deel B is voor de specifieke warmup. Hier staat een pull-up rek en ligt een aantal barbells en plates. Je mag hier 20 minuten
voordat jouw heat start naar binnen. Zo zorgen we ervoor dat het niet te druk wordt. Hier zal een crewmember staan met een
flip over board waarop staat welke heat er naar binnen mag.

STAGING
Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om vijf minuten voor de starttijd van de heat te melden bij staging. De staging vind je
aansluitend aan de warmup area. Ben je te laat bij de staging, dan mag je de workout niet meedoen en krijg je een DNS (did
not start) score. Neem alle materiaal die je voor de workout nodig hebt mee naar de staging. Denk aan grips, een riem, knee
sleeves, wrist wraps, tape, jump rope etc. Hier vind je ook Kwakzalver Magnesium welke verplicht is om te gebruiken in
verband met desinfectie. Let op: op het wedstrijdveld is geen magnesium aanwezig. Wil je zelf magnesium meenemen dan
dient dit in een afgesloten bakje te zitten en in het bakje te blijven.
Bij staging ga je staan bij het nummer van jouw lane. Let op dat je ook hier 1,5 meter afstand houdt. Je krijgt hier ook een
scoreformulier die je op het veld aan jouw judge overhandigt.

SHOWTIME
Op het teken van Staging mag je het veld op. Loop via de startmatten naar de juiste lane. Geef het scoreformulier aan jouw
judge. Schud geen handen en bewaar je afstand. Leg je materiaal klaar en ga terug naar de startmat voor de start van de
workout.
Na de workout zal de judge jou mondeling je score geven. Je zet geen handtekening. Ben je het niet eens met je judge, dan ga
je naar de headjudge, te herkennen aan een oranje shirt. Na de workout verlaat je zo snel mogelijk het veld aan de Vendorkant
(je gaat dus niet terug naar Staging).

HEATS
De heatindeling blijft de hele dag hetzelfde. Je kan de heatindeling verderop in dit document vinden. Ook zal er een
heatindeling in Warmup A komen te hangen.
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PROTESTEN
Ben je het niet eens met de beslissing of gang van zaken tijdens je workout, dan kun je NA de workout protest indienen bij de
headjudge. Let op: je kan alleen bezwaar maken op je eigen score/workout, niet op die van een ander. Ook ben jij de enige die
bezwaar mag maken op jouw score, niet je coach of publiek. De headjudge zal in overleg gaan met jou en je judge en eventueel
met de organisatie om te zoeken naar een oplossing.

SCORING
Alle atleten doen drie workouts. Je ranking op de workout is het aantal punten dat je ontvangt. Ben je eerste dan krijg je 1 punt
enz. De atleet met de minste punten aan het einde van de wedstrijd is de winnaar van het evenement. Tussen de workouts
door kun je een tussenstand van de competitie terugvinden in Warmup area A.
Bij gelijkspel wordt eerst gekeken naar het onderlinge resultaat.
Voorbeeld:
Atleet A - 1e, 7e en 2e maakt 10 punten
Atleet B - 5e, 2e en 3e maakt 10 punten
Atleet A heeft in dit geval twee van de drie workouts van atleet B gewonnen en is de winnaar.
In het geval dat beide atleten eenzelfde ranking hebben op hetzelfde event, dan wint de atleet met de hoogste individuele
ranking.

SPORTIEF GEDRAG
Sportief gedrag vinden wij zeer belangrijk. In het geval van fysiek of verbaal geweld, door atleet, coach of publiek zal er
passend opgetreden worden door de organisatie. Dit kan leiden tot een waarschuwing, diskwalificatie of het verzoek tot het
verlaten van het pand, afhankelijk van de ernst van de situatie.

PRIJSUITREIKING
De prijsuireiking bestaat uit verschillende delen, en zal altijd plaats vinden op het wedstrijdveld. Zorg ervoor dat je op tijd
aanwezig bent!
13:00

Prijsuitreiking Zomerspelen Teens, Iron & Bronze
Prijsuitreiking Seizoenswinnaars Teens, Iron & Bronze
Prijsuitreiking Box Competitie

18:00

Prijsuitreiking Zomerspelen Silver, Gold & Platinum
Prijsuitreiking Seizoenswinaars Silver, Gold & Platinum
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PLATTEGROND
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DAGPROGRAMMA
08:00
08:45
08:00
09:45
09:54
10:03
10:12
10:21
10:45
10:56
11:07
11:18
11:29
11:55
12:07
12:19
12:31
12:43
13:00
13:30

14:00
14:09
14:18
14:27
14:36
14:45
15:10
15:21
15:32
15:43
15:54
16:05
16:30
16:42
16:54
17:06
17:18
17:30
18:00

08:45
09:15
13:00

Aanmelden atleten Teens, Iron & Bronze
Briefing Ochtendprogramma @ wedstrijdveld/tribunes
Aanmelden atleten Silver, Gold & Platinum
WOD 1 – heat 1 – Teens
WOD 1 – heat 2 – Iron
WOD 1 – heat 3 – Iron
WOD 1 – heat 4 – Bronze
WOD 1 – heat 5 – Bronze
WOD 2 – heat 1 – Teens
WOD 2 – heat 2 – Iron
WOD 2 – heat 3 – Iron
WOD 2 – heat 4 – Bronze
WOD 2 – heat 5 – Bronze
WOD 3 – heat 1 – Teens
WOD 3 – heat 2 – Iron
WOD 3 – heat 3 – Iron
WOD 3 – heat 4 – Bronze
WOD 3 – heat 5 – Bronze
Briefing middagprogramma @ wedstrijdveld/tribunes
Prijsuitreiking Zomerspelen Teens, Iron & Bronze
Prijsuitreiking Box competitie
Prijsuitreiking Seizoenswinnaars Teens, Iron & Bronze
WOD 1 – heat 6 – Silver
WOD 1 – heat 7 – Silver
WOD 1 – heat 8 – Gold
WOD 1 – heat 9 – Gold
WOD 1 – heat 10 – Platinum
WOD 1 – heat 11 - Platinum
WOD 2 – heat 6 – Silver
WOD 2 – heat 7 – Silver
WOD 2 – heat 8 – Gold
WOD 2 – heat 9 – Gold
WOD 2 – heat 10 – Platinum
WOD 2 – heat 11 - Platinum
WOD 3 – heat 6 – Silver
WOD 3 – heat 7 – Silver
WOD 3 – heat 8 – Gold
WOD 3 – heat 9 – Gold
WOD 3 – heat 10 – Platinum
WOD 3 – heat 11 - Platinum
Prijsuitreiking Seizoenswinnaars Silver, Gold & Platinum
Prijsuitreiking Zomerspelen Silver, Gold & Platinum
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HEATINDELING
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HEATINDELING
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VENDORS & PARTNERS

ATHLETE GUIDE ZOMERSPELEN

