Mededelingen:
1. Wedstrijd 2 kan maximaal 15 minuten eerder beginnen en wedstrijd 3 en 4 30 min.
2. Als een turnster haar vloeroefening op muziek doet, dan moet de CD vóór het begin van de
wedstrijd bij de wedstrijdtafel worden ingeleverd.
Voorzie de CD van naam en wedstrijdnummer van de turnster!
De muziek moet als nummer 1 op de CD staan!!
3. Bij de keuzeoefenstof wordt gesprongen over het FIG-springtoestel.
4. Bij de voorgeschreven oefenstof wordt er gesprongen over het toestel zoals aangegeven in
de oefenstof.
Als er op twee toestelsituaties moet worden gesprongen, dan springen alle turnsters in die
wedstrijdronde eerst op de ene situatie en vervolgens op de andere.
5. In de leeftijdscategorie instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 worden alle sprongen uitgevoerd
met de trampolineplank (plankoline)
Bij de keuzeoefenstof is er een keuze tussen plank en minitramp.
Let op: in de sprongtabel NTS 2017 supplement staat aangegeven welke sprongen er mogen.
6. Bij de vloer moeten drie banen op één verende vloer turnen. Wil dat niet uitlopen, dan zal
daar de nodige discipline in acht moeten worden genomen en zullen de turnsters vlot klaar
moeten staan.
De turnsters uit niveau D2 turnen op de lange mat die naast de verende vloer ligt, behalve jeugd 1 D2
7.

Fotograferen mag alleen vanaf de tribune, tenzij toestemming is verleend door de wedstrijdleider
Hierbij mag geen flitslicht worden gebruikt.
8. Videoopnames kunnen niet worden gebruikt voor een cijferwijziging. Zie ook regl. KNGU
9. Balkhoogtes: Instap, pupil 1 en pupil 2 :
0.80 m. boven de mat
Jeugd 1 en 2, junior en senior :
1.05 m boven de mat
10. Als er turnsters zijn die niet aan de PK kunnen deelnemen, dan willen we dat z.s.m. weten.
Tot uiterlijk woensdag 10 april zullen we dan vervangsters oproepen.
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