District Noord Trampoline Springen
Madelon Meijers
Trampolinewedstrijden.noord@gmail.com
0617489031

12-03-2019

Beste sportliefhebbers,
Hierbij de gegevens voor de 4e individuele en de 2e synchroon plaatsingswedstrijd 3e en 4e divisie
district Noord.
Datum: 30 maart 2019. Plaats: Sporthal de Marsch, Hooiweg 196, 9765 EM, Paterswolde.
Entreegeld: €2,- per persoon, €5 voor een familie.
Let op: De sporthalvloer mag enkel met binnenschoenen betreden worden. Het is dus belangrijk
binnenschoenen mee te nemen (ook voor juryleden). Anders kan de hal betreden worden op sokken,
of kunnen er hoesjes voor om de buitenschoenen gekocht worden voor €0,50.
Tijdschema:
8.30 uur
Zaal open
8.50 uur
Juryvergadering
8.50 uur
Leidersvergadering
Inspringen
Wedstrijd
Blok 1
9.00 - 9.18
9.18 – 9.48
Blok 2
9.48 – 10.04
10.04 – 10.31
Blok 3
10.31 – 10.52
10.52 – 11.28
Finale blok 1
11.28 – 11.48
Finale blok 2
11.48 – 12.08
Finale blok 3
12.08 – 12.30
12.30 – 12.45
Prijsuitreiking blok 1,2 en 3
Blok 4
12.45 – 13.08
13.08 – 13.47
Blok 5
13.47 – 14.06
14.06 - 14.39
Finale blok 4
14.39 – 14.59
Finale blok 5
14.49 – 15.19
15.20-15.35
Opruimen en prijsuitreiking blok 4 en 5
Blok 1

Trampoline 1 (ind)
e
3 div instap gemengd (10)

Blok 2

3 div Jeugd 1B meisjes (9)

Blok 3

3 div senior dames (8)
e
3 div pupil jongens (2)
e
4 div junior/senior heren (1)
4e div jeugd 2 Jongens (1)
e
4 div jeugd 2 meisjes (9)
e
3 div jeugd 2 jongens (4)
e
3 div junior meisjes (11)

Blok 4
Blok 5

Trampoline 2 (ind)
e
3 div pupil meisjes (10)

e

3 div pupil meisjes (9)

e

e

4e div senior dames (5)
3e div jeugd 2 meisjes (6)
e
3 div junior/senior heren (1)
3e div jeugd 1 jongens (4)
3e div jeugd 1A meisjes (6)
e
4 div junior meisjes (8)

Trampoline 3 (syn)
e
3 div Senior Dames syn (6)
e
4 div Senior Heren syn (1)
4e div Jeugd II meisjes syn (3)
e
4 div Junior/Senior dames syn (5)
e
3 div jeugd 1-2 jongens syn (1)
e
3 div jeugd 2 meisjes syn (2)
e
3 div jeugd 1 meisjes syn (9)
e
3 div instap gemengd syn (3)
e

3 div pupil meisjes syn (6)
e
3 div junior meisjes (6)
-

Springvolgorde en wedstrijdverloop
De springvolgorde volgt zo snel mogelijk in een apart document.
De categorie 3e divisie pupil meisjes is gesplitst in 2 blokken vanwege de grootte (19 deelnemers),
hun finale zal bij de finale van blok 2 zijn.
Indien de wedstrijd inloopt kunnen de wedstrijdblokken maximaal 30 minuten eerder beginnen dan
aangegeven.
Te leveren juryleden

HJ/Uitvoering HD/Syn MLH
MGV
2
0
0
Omnigym
4
2
1
Vako
2
2
2
Wik-ftc
0
0
1
TSH
0
0
0
TSV
2
2
2
Actief
3
1
0
ZGV
2
0
0
15
7
6
Jurynamen inleveren/doorgeven
Namen van de juryleden en hun niveau moeten uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd worden
doorgegeven aan Mirjam Klein-Steinebach (mirjam_steinebach@hotmail.com). De juryaantallen
gelden voor de hele dag. Het is (eventueel) mogelijk dat er juryleden wisselen, dit kan deze wedstrijd
na de finales van blok 3.
Jury beleid en sancties
Het district noord jurybeleid en eventuele sancties zullen toegepast worden. Dit is ongewijzigd t.o.v.
2013.
Wedstrijdpaspoorten
Vanwege het gebruik van KNGU loket, is inschrijven alleen mogelijk voor springers/springsters die
beschikken over een geldig wedstrijdpaspoort. Dit betekent dat wedstrijdpaspoorten niet nogmaals
tijdens de plaatsingswedstrijden in noord gecontroleerd worden.
We wensen ieder een plezierige wedstrijd.
Met vriendelijke sportgroeten,
Namens de PG trampolinespringen District Noord.
Mirjam Klein-Steinebach - Juryzaken Noord
Madelon Meijers - Competitieleider Noord

