District Oost Turnen Heren

K.N.G.U.

Finale district Oost NTS 17-21
Duo districtsfinale Noord + Oost benjamin & pupil NTS 16 en keuze oefenstof
Zaterdag 14 april 2018 in Putten

Entree:

Organisatie:

Gratis

Districts Technische Commissie Turnen Heren
G.V. Orion Putten
Adresgegevens:
Sporthal Putter Eng
Putten
Tel: 0341-354643

Wedstrijdleiding:
Anita Meijer, tel. 074-2668376 (tijdens de wedstrijd 06-39365821)
Dave Busch, tel. 06-57557431
Gé Meijer, tel 074-2668376 (tijdens de wedstrijd 06-30302895)
Technische Commissie Turnen Heren district Oost

CHRONOLGISCH OVERZICHT :
8:20 - 8:50 uur juryvergadering
Wedstrijd 1
baan 1
baan 2
8:45
8:55
9:05
11:50

Benjamin + Pupil NTS 16
Benjamin NTS 20 & 21 + Instap NTS 20 & 21
- 8:55 uur warming up
- 9:05 uur opening
- 11:35 uur wedstrijd 1
- 12:00 uur prijsuitreiking

Wedstrijd 2
baan 1
baan 2
12:00
12:10
12:20
14:50

Jeugd NTS 10 & 11
Pupil NTS 20 + alle categorieën NTS 19
- 12:10 uur warming up
- 12:20 uur opening
- 14:35 uur wedstrijd 2
- 15:05 uur prijsuitreiking *

Wedstrijd 3
baan 1
baan 2
14:35
14:50
15:05
17:35

alle Junior I + Junior 2 NTS 10
Benjamin NTS 17 & 18 + Instap NTS 18 + Jeugd NTS 18
- 14:45 uur warming up
*gezamenlijke opmars W2+3
- 15:05 uur opening*
- 17:20 uur wedstrijd 3
- 17:45 uur prijsuitreiking

Wedstrijd 4
baan 1
baan 2
17:45
17:55
18:05
20:20

Junior 2 NTS 8 & 9 + alle Senior
Pupil NTS 17 & 18 + Jeugd NTS 17
- 17:55 uur warming up
- 18:05 uur opening
- 20:05 uur wedstrijd 4
- 20:30 uur prijsuitreiking

*gezamenlijke opmars W2+3

Groepsindeling: op een apart formulier, zie agenda www.oost.kngu.nl
Jury indeling:
De jury indeling is ten tijde van het uitkomen van het boekje nog niet rond.
Juryleden worden door de DTC geïnformeerd over de indeling.
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ALGEMENE RICHTLIJNEN EN INFORMATIE
1. Voor elke wedstrijd is er een algemene warming-up van ca. 10 min.
2. Voor elke wedstrijdronde is er een inturntijd van 30 seconden per turner.
3. Er wordt beoordeeld en gehandeld volgens het NTS 2017 v1.0.0,
NB keuze oefenstof: Het is een meerkamp finale, dus er wordt 1 sprong uitgevoerd.
4. Er wordt op 2 banen geturnd. Er moet afwisselend door de beide banen op 1 toestelpakket geturnd
worden.
5. District Oost: De turners Talent divisie Benjamin en 4e divisie Pupil en Jeugd kunnen zich tijdens deze finale
plaatsen voor de landelijke finale 4e divisie (op 26-5-2018 in Leek)*
(In district Oost zijn voor de categorieën Junior I, Junior II en Senior de plaatsingen bepaald aan de hand
van de plaatsingswedstrijden. Dit omdat voor de betreffende categorieën landelijk meer plaatsen
beschikbaar zijn dan voor deze finale)
(De turners van district Noord hebben zich al geplaatst tijdens de wedstrijden in Noord)
6. De turners moeten steeds tijdig klaar staan en op teken van de jury met hun oefening beginnen. Zeker bij
2 banen is dit van het grootste belang voor een vlot verloop van de wedstrijd.
7. Over de cijfers kan niet met de juryleden rechtstreeks gesproken worden. Vragen via de jury supervisor.
8. Wilt u voor elke wedstrijd op tijd in de sporthal aanwezig zijn? Voor de 2e, 3e en 4e wedstrijd minstens een
half uur van te voren.
9. Bij aankomst kunnen de wedstrijdnummers bij de infostand / wedstrijdtafel worden opgehaald door de
trainer en kunnen afmeldingen doorgegeven worden.
10. Direct na afloop van elke wedstrijd moeten de nummers weer ingeleverd worden bij de wedstrijdtafel.
Voor elk zoekgeraakt nummer moet 5 euro betaald worden.
11. De sportzaal mag alleen met sportschoeisel betreden worden.
12. De zaal gaat een half uur voor de 1 e wedstrijd open.
13. Gedurende de wedstrijd mogen de turners om hun spieren warm te houden nooit op/tussen de
toestellen.
14. Uitsluitend met toestemming van de wedstrijdleiding mogen de turners tijdens de wedstrijd de zaal
verlaten.
15. Uitsluitend deelnemers en train(st)er mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden.
16. Het aantal toegestane train(st)ers op de werkvloer:
Het aantal begeleiders mag niet groter zijn dat het aantal toestellen waaraan turners van de betreffende
vereniging tegelijkertijd moeten turnen. Indien een vereniging met meer dan drie turners slechts aan een
toestel tegelijk turnt zijn maximaal twee begeleiders toegestaan.
17. Een extra mat (max. 8cm) is toegestaan bij de afsprong. Bij vloer mag een extra mat worden gebruikt voor
een extra zwaar onderdeel, dit mag uitsluitend na toestemming van de wedstrijdleiding. Zelf
meegebrachte matten zijn niet toegestaan.
18. Fotograferen en filmen tijdens de wedstrijd is alleen toegestaan vanaf de tribune en er mag niet geflitst
worden (vertel dit ook de ouders).
Persfotografen kunnen een accreditatie bij de wedstrijdleiding verkrijgen (maximaal 2 per wedstrijd).
Geaccrediteerde fotografen worden verzocht hun visitekaartje met publicatieadres van de foto’s bij de
wedstrijdtafel aan te leveren. Ook bij de kassa kan een visitekaartje neergelegd worden.
19. Geboden en verboden van de sporthalbeheerder en/of wedstrijdleiding moeten direct opgevolgd
worden.
20. E.H.B.O. U kunt in principe gratis van zijn / haar diensten gebruik maken. Echter voor wat betreft het
gebruik van materialen, zoals tape etc. zal een kostprijs in rekening gebracht worden.
*Voor het deelnemen aan de landelijke finale 4e divisie is een wedstrijdpaspoort verplicht.
Mochten er verenigingen zijn die om deze of een andere reden afzien van een finaleplaatsing, dan vragen
wij om dit vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. Opdat we bij de
uitreiking van de finaletickets hier rekening mee kunnen houden.
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Deelnemende verenigingen
A.V. DE SPERWER
BAS GYMNASTIEK

G.V. PEGASUS LEMMER
G.V. R.K DOS Kampen

C.G.V. D.O.K.

G.V. SPARTA - Ermelo
G.V. SPIRIT '90

C.G.V. F.I.T. BEILEN

G.V. SPORTLUST Enschede

C.G.V. HERCULES Harkema

G.V. VEENWOUDEN
G.V. WIERDEN
G.V. Y.G.V.
GV. D.O.L./OLYMPIA COM.N-Amsterdam
GYMNASTIEKVER ODIVAL
Gymsportvereniging Fysion
HANZE GYM HATTEM
JONGENS TURN VERENIGING LEEK
L.S.V.Loppersum
PENTA WINTERSWIJK
S.G.C. STIENS
S.T.T.H. Hollandscheveld
S.V. BORNE '28
S.V. TWELLO
SPORTVERENIGING THUVE
ST. HET TURNINSTITUUT Sappemeer
STANFRIES Gorredijk
SZG-ZUTPHEN
T.G.V. EMMELOORD

C.G.V Achilles-Wil Almelo

C.G.V. OLYMPIA Hoogeveen
C.G.V. URK
C.G.V. Vlugheid en Kracht Rijssen

C.S.C. '45 Heerenveen
C.S.C. JOURE
C.S.V. STADSKANAAL
C.S.V. DEOS
C.S.V. K. & V. Groningen
C.S.V. ROUVEEN
Chr. Gymver. KEV Vriezenveen

EXALTO SPORT
F.C. MEPPEL GYMNASTIEK
Frisia Gymsport Beetsterzwaag
G.V. ACHILLES
G.V. ATHOS
G.V. BRINIO
G.V. D.O.S. ZUIDWOLDE
G.V. DE STÂNFRIES Ijlst
G.V. ELISTHA
G.V. EXCELSIOR
G.V. IMPULS
G.V. MARGRIET
G.V. NIEUWE TURNKRING

Thor - Zwaluwen Zevenaar

G.V. Olympia Harderwijk

Topsport NOORD Heerenveen
TURN & SPORTCENTRUM
Turnsport Haaksbergen
TURNTEAM DRENTHE Emmen
U.D.I. WARGA

G.V. ORION

W.S.V. Warnsveld

Vragen over de cijfers?
Ga naar de website ‘Jureren bij turnen roept vragen op’ Ctrl + klikken op de weblink
of scan de QR code
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