Open Danish Championship 2017
Afholdes lørdag den 23. september 2017
i RAW Fitness, Falstersvej 11, 5500 Middelfart
ADGANGSBETINGELSER: Atleter må ikke have brugt nogen forbudte stoffer (jf. ”WNBF Banned Substance List”) i mindst 7 år
forud for datoen for denne konkurrence. Afviser man eller udebliver fra løgnedetektortesten, vil man blive nægtet adgang til
konkurrencen samt blive tildelt karantæne, jf. gældende WNBF regler. Manglende underskrift af denne blanket eller betaling af
ethvert gebyr eller medlemskab medfører udelukkelse fra konkurrencen. For mere information henvises til www.dfna.dk eller
www.worldnaturalbb.com.
DOPINGTEST: Alle atleter vil blive testet via løgnedetektor før konkurrencen, og minimum top 3 i alle klasser vil blive urinprøve
testet umiddelbart efter konkurrencen. Tidsplan og sted for løgnedetektor test vil tilgå efterfølgende. Betaling for eventuel urinprøve
test (kr. 175), skal ske kontant umiddelbart før testen.
OBLIGATORISK INDVEJNING OG ATLETMØDE: Dette foregår i RAW Fitness fredag den 22. september 2017, kl. 17:00.
Atleter der stiller op i Masters klasser (+35 år) skal medbringe dokumentation for alder (evt. pas).
SCHEDULE: Forbedømmelse starter kl. 14:00 og finaleshowet starter kl. 17:00.
SPRAYTAN M.M.: booking af spraytan, makeup og hårsætning kan ske til Clinique Beautyfix v/Christina Buhl via Facebook.
KLASSER:
Sæt kryds ud for ønskede klasser (*)
Figure, kvinder
Figure, kvinder - masters
Bikini, kvinder
Bikini, kvinder – masters
Bodybuilding, mænd
Bodybuilding, mænd - masters
Mens Physique
Mens Physique - masters
(*) Ingen crossover tilladt bortset fra mellem åben klasse og Masters

Anfør højde eller scenevægt
Højde:
Højde:
Højde:
Højde:
Ca. scenevægt:
Ca. scenevægt:
Højde:
Højde:

ENTRY-FEE: Medlemskab + Løgnedetektortest, i alt kr. 600 – Tilmeldingsgebyr pr. klasse, kr. 425. Det samlede beløb overføres til
bankkonto: 2720-0725586817 samtidig med indsendelse af denne blanket. Husk at anføre dit navn på overførslen.
TILMELDINGSFRIST: Senest den 12. september 2017 skal tilmeldingsblanket samt betaling være DNFA i hænde.

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Fødselsdato:
E-mail:
Tlf.nr.:
Ved nedenstående underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået med, at tilmelding til DFNA, DM 2017 i naturlig bodybuilding of
fitness er bindende, og jeg forpligter mig til at konkurrere med mindre helbredsmæssige årsager forhindrer dette. I givet fald skal
dette dokumenteres ved lægeerklæring.

Dato:

Underskift
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