Wedstrijdinformatie

Turnen Dames
District Zuid
Zuid West Nederland

Clubteamfinale 2018

Wedstrijdinformatie Clubteamfinale Turnen Dames District Zuid

Inhoud
Inhoud ..................................................................................................................................................................- 2 Datum ...................................................................................................................................................................- 2 Locatie ..................................................................................................................................................................- 2 Inschrijving ...........................................................................................................................................................- 2 Teamsamenstelling...............................................................................................................................................- 3 Leeftijdsklassen ....................................................................................................................................................- 3 Aanpassing vloer ..................................................................................................................................................- 4 Algemene regelgeving ..........................................................................................................................................- 4 Wedstrijd regelgeving ..........................................................................................................................................- 5 Medailleregeling ...................................................................................................................................................- 6 -

Datum
24 en 25 november 2018
Clubteamfinale
Organisatie: Inion Heusden

Locatie
Sporthal Die Heygrave
Burgemeester Zwaansweg 4
5152 CH Vlijmen
073-6496744

Inschrijving
Inschrijving geschiedt via het Excel-inschrijfformulier dat is bijgevoegd bij deze wedstrijdinformatie.
Tevens is dit te bij: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnendames/wedstrijdzaken/wedstrijdkalender-en-info/district-zuid
Inschrijven kan tot en met 14 oktober 2018
Let op: VOL = VOL!
Het inschrijfformulier kan worden opgestuurd naar het secretariaat: wg.td.zwn@zuid.kngu.nl
Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per team
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Teamsamenstelling
Aangeboden categorieën
- N3 instap, pupil 1, pupil 2, N4 jeugd1
- D1 instap, pupil 1, pupil 2, jeugd 1
- D2 instap, pupil 1, pupil 2, jeugd 1
- D3 instap, pupil 1, pupil 2, jeugd 1
- Divisie 4 jeugd, junior, senior
- Divisie 5 jeugd, junior, senior
- Divisie 6 jeugd, junior, senior
Er wordt gewerkt volgens het 6-4-3 principe (een team mag bestaan uit 6 turnsters, 4 mogen er per
toestel turnen, de beste 3 tellen), minimaal 4 turnsters per team inschrijven.
Net als voorgaande jaren is het vormen van combinatieteams van maximaal twee verenigingen
toegestaan, indien er binnen de eigen vereniging geen team kan worden gevormd.
Bij het inschrijven voor de Clubteamwedstijden moet er minimaal in het niveau en de
leeftijdscategorie ingeschreven worden waarop de turnsters zijn uitgekomen in het wedstrijdseizoen
2017-2018. Een leeftijdscategorie en een niveau hoger is toegestaan. Er kan ingeschreven worden
vanaf het geboortejaar 2009.
Op pagina 7 van dit document is een schema te vinden, waaraan je kunt afleiden wie in welke
categorie mag worden ingeschreven.
Aangezien deze wedstrijd nog bij het seizoen 2018 hoort, is de PD regeling nog niet van toepassing op
deze wedstrijd.
Daar alle categorieën in 1 weekend worden aangeboden, kan er helaas geen rekening gehouden
worden met de voorkeur voor zaterdag of zondag.
Op het inschrijfformulier kan aangegeven worden of het team wordt teruggetrokken, indien deze op
zondag moet worden ingedeeld.
LETOP!!
Team samenstellingen kunnen maximaal tot twee weken voor de wedstrijd (zaterdag) gewijzigd
worden.
Wijzigingen dienen aan het wedstrijdsecretariaat doorgegeven te worden! wg.td.zwn@zuid.kngu.nl
Nadien zijn geen wijzigingen meer toegestaan.

Leeftijdsklassen
De leeftijdsklassen zijn gebaseerd op de leeftijd van de turnster.
Voorde inschrijving in een leeftijdsklasse is de peildatum, als vastgelegd in hoofdstuk 3 van het HR van
de KNGU bepalend. De leeftijdsklassen zijn vastgelegd in hoofdstuk 7, artikel 7.1 van het Technische
reglement Turnen
Turnen Dames kent voor wedstrijden in 2018 de volgende indeling in leeftijdsklassen:
• Instap; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 9 jaar gaan bereiken., geboren in 2009
• Pupil 1; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 10 jaar gaan bereiken, geboren in 2008
• Pupil 2; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 11 jaar gaan bereiken, geboren in 2007
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•
•
•
•

Jeugd 1; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 12 jaar gaan bereiken, geboren in 2006
Jeugd 2; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 13 jaar gaan bereiken, geboren in 2005
Junior; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 14 jaar gaan bereiken, geboren in
2003/2003
Senior; de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 16 jaar gaan bereiken, geboren in 2002 of
eerder.

Aanpassing vloer
Tijdens de wedstrijd zal gebruik gemaakt worden van een airfloor. De airfloor bestaat uit 7 air-banen
van 2,00 x 14,00 x 0,10 m. die met klittenband tegen elkaar aan gelegd worden.
Daarna worden daar 7 blauwe lopers overheen gelegd en deze worden met klittenbandstroken ook
aan elkaar verbonden (net zoals bij de vloer gewone vloer).

Algemene regelgeving
1.

Voor deelname aan de wedstrijden dient de turnster lid te zijn van een vereniging die is
aangesloten bij de KNGU.

2.

Voor wedstrijden, die door de werkgroepen worden georganiseerd, is de regelgeving van de KNGU
met betrekking tot de licentieverplichting onverkort van toepassing.

3.

Voor deelname van deze wedstrijden is geen wedstrijdpaspoort nodig.

4.

Het huidige Nationaal Turn Systeem (NTS) 2017-2020 is op deze wedstrijd van toepassing. Ook de
aanpassingen oefenstof Turnen Dames per 1 september 2018 worden gevolgd.
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Aanpassingen-oefenstof-Turnen-Dames-per01-09-18.pdf

5.

De regionale inschrijvingsnormen zowel t.a.v. de leeftijdscategorie als het niveau zijn conform de
regels van de KNGU

6.

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden is vastgesteld door de KNGU. Zie inschrijfgeldenmatrix
(https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken). Het inschrijfgeld wordt omstreeks de
wedstrijddatum geïnd. Uw club heeft de KNGU een machtiging gegeven voor deze incasso.
Eenmaal ingeschreven, betekent inschrijfgeld betalen, ook al kan het team om een of andere
reden niet meedoen aan de wedstrijd.
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7.

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de werkgroep.

8.

De organiserende vereniging heeft het recht om tijdens de prijsuitreiking een presentje uit te
reiken aan de (winnende) turnsters.

Wedstrijd regelgeving
1.

De turnsters dienen een half uur voor aanvang van de warming up aanwezig te zijn.

2.

Tijdens de warming up bij de infostand:
- ophalen van de wedstrijdnummers;
- afmelden van turnsters/teams
Bij de wedstrijdtafel:
Inleveren van de CD’s voor de vloeroefening, voorzien van de naam en het wedstrijdnummer van
de turnster. De muziek van de vloeroefening betreft het eerste nummer op de CD. Dit moet een
audio CD zijn en GEEN MP3 of MP4. Per turnster een aparte CD. Let op dat het een onbeschadigde
cd is.

3.

Inturnen geschiedt volgens schema en op aanwijzing van de wedstrijdleiding.

4.

Gedurende de wedstrijd mogen de turnsters, om hun spieren warm te houden, zich nooit op of
tussen de toestellen (matten horen bij de toestellen!) begeven.

5.

Uitsluitend deelneemsters en leiding mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden. Supporters en
anderen dienen op de tribune plaats te nemen.

6.

De turnster dient tijdig bij het toestel klaar te staan. Voorafgaand aan de oefening dient het
wedstrijdnummer getoond te worden. Niet tijdig klaarstaan of het niet presenteren van het
wedstrijdnummer leidt tot uitsluiting voor het betreffende toestel.

7.

Het aantal toegestane begeleiders op de wedstrijdvloer per vereniging is twee. Indien door een
vereniging aan meer dan twee toestellen tegelijk wordt geturnd, mag per extra toestel een extra
begeleider worden ingezet.

8.

Deelneemsters aan wedstrijden dienen correcte kleding te dragen. De wedstrijdkleding dient te
voldoen aan sportieve en ethische principes. Bij teamwedstrijden dient de kleding uniform te zijn.
Train(st)ers en begeleiders dienen gekleed te gaan in correcte sportkleding.

9.

Het is toegestaan om reclame te voeren op wedstrijdkleding mits men zich houdt aan de door de
KNGU gestelde regels t.a.v. sponsoring en reclame.

10. Het is voor train(st)ers tijdens de wedstrijd niet toegestaan rechtstreeks contact te zoeken met de
jury. Informeren naar de uitgangswaarde kan uitsluitend via het hoofd wedstrijdjury.
11. Foto- en video-opnames mogen uitsluitend gemaakt worden vanaf de tribune zonder gebruik van
een flitser. Opnames kunnen niet gebruikt worden om bezwaar in te dienen.
12. Inleveren van wedstrijdnummers vindt plaats na de wedstrijd/prijsuitreiking bij de infostand.
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13. Ongeveer 15 minuten na de wedstrijd/prijsuitreiking worden de uitslagen openbaar gemaakt.
14. De werkgroep correspondeert niet met ouders (van) en turnsters. Eventuele vragen kunnen aan
de werkgroep gesteld worden via de train(st)er van de turnster via het wedstrijdsecretariaat.
15. Entreegelden bedragen voor alle wedstrijden in District Zuid:
vanaf 13 jaar € 3,50, van 5 tot en met 12 jaar € 2,00 en tot 5 jaar gratis.

Medailleregeling
Tijdens de Teamfinale wordt te allen tijde de 1e plaats (goud), 2e plaats (zilver) en 3e plaats (brons)
uitgereikt, mits het team op alle vier de toestellen minimaal drie scores heeft behaald.
Gelijke plaatsen
• Eindigen twee teams, met een gelijk aantal punten op de 1e plaats, dan ontvangen beide een
1e prijs en wordt er geen 2e prijs toegekend.
• Eindigen twee teams, met een gelijk aantal punten op de 2e plaats, dan ontvangen beide een
2e prijs en wordt er geen 3e prijs toegekend.
• Eindigen twee teams, met een gelijk aantal punten op de 3e plaats, dan ontvangen beide een
3e prijs
Beschikbaarheid prijzen en attenties
De prijzen worden verzorgd door de organiserende vereniging. De werkgroep bepaalt vooraf de
categorieën waarin de prijzen verdeeld worden. De deelnemers van de winnende teams krijgen allen
een medaille.
Voor alle deelnemers aan een wedstrijd wordt door de organiserende vereniging minimaal een
diploma beschikbaar gesteld.
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inschrijfmogelijkheden →
Niveau seizoen 2018 ↓
Instap D3
Instap D2
Instap D1
Instap N3
Instap N2
Pupil 1 D3
Pupil 1 D2
Pupil 1 D1
Pupil 1 N3
Pupil 2 D3
Pupil 2 D2
Pupil 2 D1
Pupil 2 N3
Jeugd 1 D3
Jeugd 1 D2
Jeugd 1 D1
Jeugd 1 N4
sup H Je
Sup G Je/Ju/Se
Sup F Je/Ju/Se
Sup E Ju/Se
Sup D Se

Inst Inst Inst Inst Pup1 Pup1 Pup1 Pup1 Pup2 Pup2 Pup2 Pup2 Je1
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D3
D2
D1
N3 D3
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X
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X
X
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X
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G
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E
D
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X
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Je1
D2

X
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X
X

X
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X
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In seizoen 2018 niet deelgenomen: vrije inschrijving
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