Open Groninger
ACROGYM
Kampioenschappen 2019
Na het grote succes van de afgelopen jaren wordt gelukkig ook dit jaar weer het Open
Groninger Acro Kampioenschap georganiseerd. Deze keer zal de organisatie in handen zijn van
GV BATO en het Turninstituut!
Traditiegetrouw zal deze wedstrijd in het pinksterweekend plaatsvinden in Scheemda. Dit jaar
is dat op 8 en 9 juni.
Wie:
Deze wedstrijd is bestemd voor Acro-teams op E/D/C-niveau. We hebben er voor gekozen om
geen E-instap aan te bieden. De E-instap teams kunnen natuurlijk altijd de verplichte oefening
ietwat aanpassen en al een stapje verder gaan en in de E-jeugd mee doen.
Waarschijnlijk zal de E-lijn + D-jeugd weer op zaterdag zijn en de D-junioren + D-senioren + C-lijn
op zondag. We zullen later definitief bepalen welk niveau op welke dag zal worden geplaatst.
Houdt dus wel rekening met beide dagen.
Voor deze wedstrijd is de leeftijdsgrens 7 jaar! (gb.jr 2012)
Voor de C-lijn zullen we n.a.v. het aantal inschrijvingen bekijken of er één of twee oefeningen
gedaan gaat worden. Graag bij notities in het KNGU Loket vermelden welke oefening (balans
of tempo) gedaan gaat worden indien er wordt besloten één oefening te draaien!
Inschrijvingen:
U kunt zich inschrijven via het KNGU-loket. De Open Groninger kampioenschappen is te
vinden onder ACRO-District Noord– Groningen. Het loket is open vanaf 28 maart tot 19 april.
Er is maximaal plaats voor circa 120 teams per dag, dus VOL=VOL! De inschrijving geschied
op volgorde van aanmelding en met opgave van minimaal één jury-lid per dag.
Kosten Wedstrijd:
De kosten zijn € 12,50 per deelnemer. De inschrijving is bepalend voor de inschrijfkosten en
niet de daadwerkelijke deelname. Betaling geschied automatisch via de KNGU.
Jury-leden:
Bij inschrijving is men ‘verplicht’ minimaal 1 jury-lid per dag op te geven.
Dus deelname op beide dagen betekend ook levering van minimaal een jury-lid op beide dagen!
Belangrijke punten om te weten:
Wanneer er voor een niveau minder dan 3 deelnemers zijn, worden er evt groepen
samengevoegd!
Bij hele grote groepen zullen we de groepen splitsen op leeftijd.
Er wordt gewerkt op een verende vloer
Voor vragen kunt u terecht bij de Produktgroep ACRO Groningen:
Anneke Sassen-Nuus
Stiena Rozema
Esdoornlaan 40
0597-647058
9678 RR Westerlee
stiena-rozema@hotmail.com
0597-424465
J.Nuus@kpnplanet.nl

