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VOORWOORD

Aan alle leden van Rayon Turnado,
Voor jullie ligt weer het nieuwe rayonboek, lees dit aandachtig door, zodat jullie op de
hoogte zijn van alle activiteiten en veranderingen.
Het afgelopen jaar zijn er weer veel wedstrijden geweest, niet alleen in ons eigen
rayon, maar ook op regio- en districtsniveau. Deze zijn weer succesvol verlopen.
Afgelopen jaar zijn er een aantal tablets aangeschaft met toestemming van de
penningmeester van de KNGU.
Voor de inschrijving voor de wedstrijden zijn er uiterste inschrijfdatums, let daar goed
op, want te laat betekent geen deelname en dat gaat ten koste van de turnsters.
Dit geldt ook voor het opgeven van juryleden.
Tijdens de jaarvergadering is er besloten om de inschrijfgelden te verhogen
van € 7,50 naar € 9,50. De kosten voor de wedstrijden worden te hoog om quitte te
spelen.
We zijn bezig om extra jurycursussen te organiseren, wij zullen jullie daarvan op de
hoogte houden wanneer deze plaats zullen vinden en waar.
Afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, Teunie
Sanders, juryzaken en Gerrie Papavoine, wedstrijdzaken. Wij als bestuur hebben ze
met een mooi beeldje bedankt voor hun jarenlange inzet en vanuit de KNGU kregen
ze beiden een gouden speld. Voor wedstrijdzaken hebben we Sanne Papavoine
bereid gevonden om deze taak op zich te nemen, de taak van juryzaken is binnen
het bestuur ingevuld. Er is nu nog een vacature voor algemeen bestuurslid. Als je
belangstelling hebt voor deze functie kun je je nog aanmelden bij de secretaris
(turnado@live.nl).
Laten we er ook dit jaar met zijn allen een gezellig en sportief jaar van maken en ik
wens ieder een fijne vakantie toe.
Met sportieve groeten,
Lea Ekelmans-Rijpert
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RAYONCOMMISSIE TURNADO
Voorzitter:

Lea Ekelmans
E-mail: turnado@live.nl

Secretaresse:

Helga van Noort
E-mail: turnado@live.nl

Penningmeester:

Christa van de Greijn
E-mail: turnado@live.nl

Wedstrijdzaken:

Sanne Papavoine
E-mail: inschrijvingenturnado@gmail.com

Juryzaken dames:

Lea Ekelmans
E-mail: turnado@live.nl

Juryzaken dames:

Amanda de Bruin
E-mail: turnado@live.nl

Algemeen lid:

vacature
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ACTIVITEITENPROGRAMMA RAYON TURNADO SEIZOEN 2018-2019

Datum

Wedstrijd

Plaats

27 oktober 2018

Teamwedstrijd
Organisatie: Sport Balans Culemborg

24 november 2018

1e Voorwedstrijd
Organisatie: T&P Sport Veenendaal

8 december 2018

1e Voorwedstrijd
Organisatie: Silvia Varik

12 januari 2019

1e Voorwedstrijd voorgeschreven D2-D3
Organisatie: G.T.V.K. Kesteren

19 januari 2019

2e Voorwedstrijd
Organisatie: Olympia Herwijnen

2 februari 2019

2e Voorwedstrijd
Organisatie: S.V. Beesd

9 maart 2019

2e Voorwedstrijd Voorgeschreven D2-D3
Organisatie: Olympia Ochten

Sporthal
‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal
‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal
Parijsch’
Culemborg
Sporthal
‘De Leede’
Kesteren
Sporthal
Parijsch’
Culemborg
Sporthal
‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal
”De Leede”
Kesteren

6 april 2019

Toestelfinale
Organisatie: Hellas Tiel

Sporthal
”Parijsch”
Culemborg

Sluiting
inschrijving
30 sept. 2018
23.59 uur
30 sept. 2018
23.59 uur
30 sept. 2018
23.59 uur
30 sept. 2018
23.59 uur
30 sept. 2018
23.59 uur
30 sept. 2018
23.59 uur
30 sept. 2018
23.59 uur
Na plaatsing

Entree regio- en districtswedstrijden
De te heffen entree voor publiek voor alle voorwedstrijden in de rayons, de regio en
de district kampioenschappen is bij NTS wedstrijden en clubteamwedstrijden € 2,00.
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RAYONCOMPETITIE TURNEN DAMES NTS DIVISIE 3+N3 en jeugd N4, D1, D2
en D3 + voorwedstrijden divisie 4-5-6 (doorstroming naar de regiofinales)
Datum
24 november 2018

8 december 2018

12 januari 2019

19 januari 2019

2 februari 2019

9 maart 2019

Wedstrijd
1e Voorwedstrijd
Niveaus bekend na inschrijving 1-10-‘18
Organisatie: T&P Sport Veenendaal
1e Voorwedstrijd
Niveaus bekend na inschrijving 1-10-‘18
Organisatie: Silvia Varik
1e Voorwedstrijd
Voorgeschreven oefenstof D2-D3
Organisatie: G.T.V.K. Kesteren
2e Voorwedstrijd
Niveaus bekend na inschrijving 1-10-‘18
Organisatie: Olympia Herwijnen
2e Voorwedstrijd
Niveaus bekend na inschrijving 1-10-‘18
Organisatie: S.V. Beesd
2e Voorwedstrijd
Voorgeschreven oefenstof D2-D3
Organisatie: Olympia Ochten

Plaats
Sporthal ‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal ‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal ‘De Leede’
Kesteren
Sporthal ‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal ‘Parijsch’
Culemborg
Sporthal ‘De Leede”
Kesteren

Let op: het op tijd leveren van het vereiste aantal (juist gebrevetteerde)
juryleden is verplicht!
Inschrijving:

Alle inschrijvingen lopen via het KNGU loket

Inschrijfgeld:

€ 19,00 per turnster (voor 2 wedstrijden)
Dit wordt afgeschreven via de machtiging.

Contactpersoon NTS divisie 3-4-5-6: Sanne Papavoine

Inschrijfdatum:

Voor 1 oktober 2018, dus tot 30 september 2018 om 23.59 uur!
Na deze tijd zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk.

Let op!!
Inschrijvingen die gedaan worden voor 15 september 2018
worden gecontroleerd op P/D-regeling.
Bij foutieve inschrijving krijgt u bericht en kan nog opnieuw
worden ingeschreven. Verkeerd ingeschreven turnsters kunnen
na 1 oktober 2018 niet meer worden veranderd, en worden dus
niet toegelaten tot de wedstrijden.
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Juryzaken
Juryleden

Soortbrevet
TD 1
TD 2
TD 3
TD 4 / TD5

Schema jurybrevetten TD
N.T.S. 2017
Voorgeschreven D2 en D3
Voorgeschreven D1-D2-D3 en keuze Supplement D t/m H
Voorgeschreven N1-N2-N3-N4-D1-D2-D3
Keuze supplement A t/m H
Keuze niveau 1 Eredivisie

Jurybeleid Rayon Turnado
In de bijlage (en ook nog als een los document bij dit rayonboek) vind je het juryaanmeld-formulier. Om de turnsters te laten deelnemen aan de wedstrijden moet de
vereniging voldoen aan een aantal jury-verplichtingen, zoals hieronder beschreven.
 De deelnemende verenigingen zijn verplicht om voor alle wedstrijden één of
meerdere juryleden te leveren.
 De aanwezigheid van voldoende juryleden met de juiste opleiding is de
verantwoordelijkheid van de deelnemende verenigingen.
 Er worden geen inschrijvingen geaccepteerd als niet tijdig het aangegeven
aantal juryleden (met het juiste brevet) is aangemeld.
 Het aantal juryleden dat een vereniging moet leveren is gebaseerd op het
aantal turnsters dat zij opgeven voor een wedstrijd. Dit wordt zsm na 1 oktober
2018 (in ieder geval binnen 2 weken) per mail gecommuniceerd met de
verenigingen. In deze mail zal ook de uiterste opgavedatum voor de juryleden
staan.
 Alleen volledig ingevulde jury-aanmeld-formulieren worden geaccepteerd. De
formulieren kunnen vervolgens voor het in de mail aangegeven tijdstip worden
doorgestuurd naar turnado@live.nl Elke jury-aanmelding wordt binnen 3
dagen bevestigd. Zo niet, neem dan contact op met Amanda de Bruin.
 Wanneer alle jury-aanmeldingen binnen zijn op de uiterste datum zal binnen
een week een mail uitgaan naar alle juryleden zodat zij weten dat zij voor de
desbetreffende datum zijn opgegeven. We gaan er van uit dat de vereniging
dit vooraf zelf communiceert.
 Wanneer een opgegeven jurylid wegblijft bij de betreffende wedstrijd en de
vereniging niet heeft gezorgd voor adequate vervanging zal de vereniging een
sanctie worden opgelegd.
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Bij Rayon Turnado is de sanctie: de deelnemers van de betreffende vereniging
doen mee “buiten mededinging”, d.w.z. zij komen niet in aanmerking voor een
prijs en kunnen zich op basis van de resultaten van de betreffende wedstrijd
niet plaatsen voor een kampioenschap.
In alle gevallen en ten alle tijden dient een vereniging dus te zorgen voor een
vervangend jurylid.
 Wanneer op de wedstrijddag zelf een jurylid niet komt opdagen of afzegt – om
welke reden dan ook, heeft een vereniging t/m wedstrijdronde 1 de kans
alsnog een jurylid te leveren voor de rest van de dag. Zo niet, dan doen de
turnsters die dag mee buiten mededinging van prijzen of plaatsing.
 Wanneer een jurylid de wedstrijddag eerder verlaat en er wordt niet gezorgd
voor een vervangend jurylid door de desbetreffende vereniging, dan worden
de turnsters de eerstvolgende wedstrijd alsnog uitgesloten van deelname.
 De juryleden hebben recht op een reiskosten vergoeding op basis van
openbaar vervoer of indien per auto wordt gereisd op basis van € 0,23 per
kilometer.
Om de reiskosten te beperken is het wenselijk dat juryleden zoveel mogelijk
samen reizen en dat zij bij voorkeur de gehele dag inzetbaar zijn.
De reiskostenvergoeding wordt op de wedstrijddag door de organisatie aan de
juryleden uitbetaald.
Indien een jurylid maar een halve dag kan/wil jureren dan moet de vereniging
een tweede jurylid voor de andere halve dag opgeven. De reiskosten van het
tweede jurylid zijn voor rekening van de vereniging.

Houd als vereniging dus ten alle tijden goed contact met je jurylid en vraag je
jurylid vooraf jou zsm op de hoogte te brengen van evt. (dreigende)
afwezigheidsproblemen.
Let op:
Te laat opgeven van een jurylid leidt onherroepelijk tot uitsluiting van deelname aan
de rayonwedstrijden. De sluitingsdata voor opgave juryleden voor alle
rayonwedstrijden zullen zeer strikt gehanteerd gaan worden!
Attentie:

neem notie van alle bovenstaande voorwaarden!

Beoordeling:

Voor alle wedstrijden geldt het meest recente N.T.S. & FIG
reglement van de KNGU.

Opleidingen / Cursussen
Houd de campus op de KNGU-site in de gaten daar kun je inschrijven voor de
cursus!!
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OVERIGE ALGEMENE INFORMATIE

Afspraken over de publicatie van wedstrijdinformatie
Aan het begin van het seizoen (augustus of september) staan alle activiteiten op de
website midwest.kngu.nl in de agenda.
Uiterlijk twee weken vóór de betreffende activiteit wordt ook de detailinformatie op de
website geplaatst (navigeren door het aanklikken van de betreffende activiteit in de
agenda). Een eventuele uitslagenlijst wordt indien mogelijk nog dezelfde avond of de
dag erna op de website gepubliceerd onder de knop uitslagen.

Het loket
Het loket gaat 1 september 2018 open.
Inschrijven voor wedstrijden gaat via het KNGU loket.
Doe dit voor de sluiting van de inschrijving. Het loket gaat namelijk onherroepelijk
dicht op de aangegeven datum. Turnsters die niet opgegeven zijn, kunnen dan ook
niet meer meedoen. Dit geldt voor alle wedstrijden.

Hoe werkt het loket:
Turnsters staan bij hun vereniging ingeschreven in digimembers.
Turnsters die niet in digimembers staan, kunnen niet deelnemen aan wedstrijden.
Constateer je dat een turnster niet of niet goed in het loket staat, dan staat zij ook
niet of verkeerd in digimembers. De ledenadministratie van de eigen vereniging moet
de fout zelf corrigeren.
Voor inschrijven via het loket is een inlogcode nodig. Deze is bekend bij het
secretariaat van de vereniging of anders opvraagbaar bij de KNGU.
Inloggen kan bij: loket.kngu.nl

Voor rayon wedstrijden:
Selecteer de juiste wedstrijd en volg de instructies. Dit wijst zich vanzelf.
Let op: er kan alleen ingeschreven worden indien er een train(st)er is met een
geldige licentie leider 3.
Na sluiting zullen door de rayoncommissie alle opgegeven turnsters uit het loket
gehaald worden. Er zal een controle plaatsvinden op juiste inschrijving volgens de
P/D regeling.
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Let op:
Alle voor 15 september 2018 ingeschreven turnsters zullen gecontroleerd worden op
P/D regeling. Verkeerd opgegeven turnsters zullen gecommuniceerd worden en
kunnen dan nog gecorrigeerd worden door de vereniging zelf.
Inschrijvingen tussen 15 september en 1 oktober 2018 worden niet meer voor 1
oktober 2018 gecontroleerd op juistheid volgens P/D regeling. Als na 1 oktober 2018
blijkt dat de turnster verkeerd volgens de P/D regeling (geldt alleen voor jeugd 2/
junior/senior) zijn ingeschreven, volgt diskwalificatie. Zij kunnen dan niet meer
deelnemen aan de wedstrijden.
Vlak voor de 1e wedstrijd zal door de penningmeester van de KNGU wedstrijdgeld
worden afgeschreven. Twee weken voor de afschrijving wordt een rekening
gestuurd. Het wedstrijdgeld wordt automatisch afgeschreven.
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Regio- en Districtskampioenschappen
Doorstroming naar regiokampioenschappen
Om voor doorstroming van rayon- naar regiokampioenschappen in aanmerking te
komen moet de turnster op 1 wedstrijd minimaal 38 punten gehaald hebben.
Voor de turnsters die zich plaatsen voor de regio- en districtskampioenschappen
hoeft niet opnieuw ingeschreven te worden. Wel opnieuw jury leden opgeven
middels het daarvoor bestemde formulier en per mail naar:
wg.td.mn@midwest.kngu.nl
Let op: Te laat opgeven van een jurylid leidt onherroepelijk tot uitsluiting van
deelname aan de regiokampioenschappen. De sluitingsdata voor opgave juryleden
voor alle regio en districtskampioenschappen zullen zeer strikt gehanteerd gaan
worden! (Zie regio boek)

30-032019

District kampioenschap

11-052019

Regio kampioenschap

18-052019

Regio kampioenschap

25-052019

Regio kampioenschap

15-062019

District kampioenschap

29-062019

District kampioenschap

Div 3 + N3 + jeugd N4

Div 4 + 5

D1 + D2

div 6 +D3

D1 + D2

Div.4 + 5

Turn inn Amersfoort

Na plaatsing
Door regio tc

Turn inn Amersfoort

Na plaatsing
Door regio tc

Turn inn Amersfoort

Na plaatsing
Door regio tc

Turn inn Amersfoort

Na plaatsing
Door regio tc

Amsterdam??

Na plaatsing
Door regio tc

Amsterdam??

Na plaatsing
Door regio tc

Deze datums zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen. Zie regioboek!!!
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RAYON CLUBTEAMWEDSTRIJDEN
Deelname
Voor deze wedstrijd kunnen de turnsters ingeschreven worden die meedoen in
*Keuze oefenstof supplement D-E-F-G/H. Alleen div 4/5/6
*Voorgeschreven oefenstof D1 Instap en pupil 1 samen in 1 team.
*Voorgeschreven oefenstof D1 Pupillen 2 en Jeugd 1 samen in 1 team.
*Voorgeschreven oefenstof D2 Pupillen 2 en Jeugd 1 samen in 1 team.
*Voorgeschreven oefenstof D2 Instap en Pupil 1 samen in 1 team.
*Voorgeschreven oefenstof D3 indien er plaats is.( team indeling zoals bij D1/D2)
Een team bestaat uit maximaal 5 turnsters waarvan er maximaal 4 turnen waarbij de
beste 3 resultaten tellen voor het team resultaat.
Er mag in elk team in de keuze oefenstof 1 turnster uit 1 niveau hoger of lager
meedoen die wel op haar eigen niveau beoordeeld wordt. Voorbeeld: In team E mag
1D of 1F zitten. De rest doet E. Maximaal 1 turnster 1 niv hoger of max 1 turnster 1
niv lager dan het teamniveau. Het niveau waarin de turnster uitkomt, moet het te
gaan turnen niveau zijn in 2018/2019 (dit is nieuw tov vorig jaar)
Indien er zoveel animo is, dat er teveel teams zijn om op 1 dag te laten turnen, zullen
teams afvallen van verenigingen die met meer dan 2 teams per niveau ingeschreven
hebben.
Deelname is mogelijk voor turnsters;
 die lid zijn van een bij de KNGU aangesloten vereniging welke is ingedeeld bij
Rayon Turnado,
 als het inschrijfgeld voor de wedstrijd ( € 40,00 per team) is voldaan (via een
machtiging voor automatische incasso)
 Meerdere verenigingen mogen samen 1 team vormen. Turnsters van 1 team
dienen wel allemaal hetzelfde pakje te dragen.
Voor de team wedstrijd:
Ga naar: loket.kngu.nl
Inloggen. Kies teamwedstrijden
Kies eerst turnsters die bij elkaar in 1 team komen door bij ingeschreven turnsters op
+toevoegen turnster te klikken. Klik de juiste turnster aan. Geef aan welk niveau de
turnster gaat turnen. Doe dit tot het team compleet is.
Kies daarna "Ingeschreven teams". Het loket genereert zelf Verenigingsnaam +
Plaatsnaam + Nummer. Kies categorie / niveau van het team.
Sleep 1 voor 1 alle eerder geselecteerde turnsters naar dat team.
Dit per team herhalen

Inschrijven
Inschrijven uiterlijk 30 september 23.59 uur 2018.
Inschrijven via het loket: https://loket.kngu.nl/
Er volgt vanuit de rayon commissie géén bericht of een inschrijving is binnen
gekomen. Vanuit het loket wordt automatisch een bevestiging van inschrijving
gemaild.
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Juryleden
Voor alles betreffende juryzaken: zie blz 8 en 9
Wanneer je inschrijft voor de teamwedstrijd lever je als vereniging ook minimaal 1
jurylid met minimaal TD2 brevet. Ook wanneer je alleen inschrijft met D2/D3 teams,
omdat de verschillende niveaus gedurende de wedstrijddag door elkaar zitten. Het
kan zijn (bij inschrijving van meerdere teams) dat je vereniging voor 2 juryleden moet
zorgen. Dit wordt zsm gecommuniceerd, maar is afhankelijk van het aantal teams per
vereniging dat zich inschrijft. Je zult hier zsm na 1 oktober bericht over ontvangen.
Tip: regel alvast je jury voor de teamwedstrijd. De inschrijvingsperiode hiervoor is
kort.
Opgave jury voor de teamwedstrijd moet uiterlijk 6 oktober 23.59 uur 2018
binnen zijn.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per team. Het inschrijfgeld wordt in de regel in de
week na de wedstrijddag geïncasseerd middels een automatische incasso door de
KNGU.

Publiek

Toeschouwers zijn van harte welkom na het betalen van € 2,00 en mits zij op de voor
hen bestemde plaatsen verblijven en de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
In de wedstrijdruimte worden alleen deelneemsters en hun begeleiders
(trainers/coaches), juryleden en medewerkers van de organisatie toegelaten.

Begeleiding
Per Team mogen maximaal twee begeleiders in de wedstrijdruimte aanwezig zijn.
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RAYONWEDSTRIJD TOESTELKAMPIOENSCHAP
Deelname:
Aan het einde van het seizoen is er een toestelkampioenschap voor turnsters uit
Rayon Turnado die hebben deelgenomen in de competitiewedstrijd van de 3de t/m 6de
divisie en N3/N4 en D1 t/m D3 welke in het rayon gehouden zijn. Uit iedere categorie
worden de 6/8 beste turnsters van ieder toestel uitgenodigd voor dit
toestelkampioenschap.

N3
N4
D1
D2
D3
Geb.jaar
NTS
Supplement
C
D
E
F
G
H
Geb.jaar

Instap
VO N3

Pupil 1
VO N3

Pupil 2
VO N3

VO D1
VO D2
VO D3
2010

VO D1
VO D2
VO D3
2009

VO D1
VO D2
VO D3
2008

Jeugd 2

Junior

Senior

Keuze
Keuze
Keuze
Keuze
2006

Keuze
Keuze
Keuze
Keuze
2004/2005

Keuze
Keuze
Keuze
Keuze

Jeugd 1
VO N4
VO D1
VO D2
VO D3
2007

3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie

2003 eo

Deelname is mogelijk voor een turnster:
 Die lid is van een bij de KNGU aangesloten vereniging welke is ingedeeld bij
Rayon Turnado.
 Zich in één van de voorwedstrijden geplaatst heeft als 1e t/m 6e/8e , op één,
twee, drie of vier toestellen.
 In de categorieën volgens het bovenstaande schema.
 Mits de vereniging waarvoor de turnster uitkomt voldoende juryleden
beschikbaar stelt. ( Aantal nog niet definitief vast te stellen na eerste
inschrijving, maar minimaal één, met het juiste brevet, minimaal TD2 ivm de
diverse niveaus die deze dag worden aangeboden).
Attentie: als aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan kan de turnster
niet deelnemen.
Inschrijven:
Op basis van de uitslagen van de voorwedstrijden van de 3 e t/m 6e divisie en niveau
N3/N4, D1t/m D3 selecteert de rayoncommissie uit iedere leeftijdscategorie per
toestel de 6/8 beste turnsters. Een overzicht van de geselecteerde turnsters wordt
gemaild.
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We gaan er vanuit dat de turnsters mee willen doen. Indien dit niet het geval is, dient
de vereniging via e-mail, zo snel mogelijk, aan te geven dat de turnsters afziet van
deelname. Voor de turnsters die afziet van deelname zullen dan de eerst volgende
reserveturnsters uitgenodigd worden. Afmelding binnen 2 weken voor de wedstrijd
datum betekent dat er wedstrijdgeld verschuldigd blijft.
Juryleden:
Gelijktijdig met de publicatie van de geselecteerde turnsters wordt een overzicht
gepubliceerd met het aantal per vereniging te leveren juryleden. Het aantal te leveren
juryleden is gebaseerd op het aantal deelnemers van uw vereniging op de
betreffende wedstrijddag. De juryleden moeten het voor de betreffende wedstrijd
vereiste en geldige brevet bezitten en de hele dag beschikbaar zijn. Zie voor verdere
regels mbt de jury het hoofdstuk juryzaken (pag 8/9)
Aanmelden via het aanmeldingsformulier ( te vinden achter in dit rayonboek) en dit
opsturen naar turnado@live.nl Alleen volledig en juist ingevulde formulieren worden
geaccepteerd.
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per turnster per toestel. Het inschrijfgeld wordt in de
regel in de week na de wedstrijddag geïncasseerd middels automatische incasso
door de KNGU.
Publiek:
Toeschouwers zijn van harte welkom na het betalen van € 2,00 en mits zij op de voor
hen bestemde plaatsen verblijven en de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
Begeleiding:
Per vereniging mogen maximaal twee begeleiders tegelijk in de wedstrijdruimte
aanwezig zijn. Alleen als er door turnsters van één vereniging op meer toestellen
tegelijk geturnd wordt mag per extra toestel één extra begeleider worden ingezet.
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Algemene bepalingen wedstrijden (turnen dames) Rayon Turnado
Deelname:

Voor alle wedstrijden geldt dat de deelneemsters lid moeten zijn van
de KNGU en slechts uit mogen komen voor één vereniging.
Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen volgens de
geldende KNGU bepalingen.

Organisatie:

Inschrijving en deelname aan wedstrijden betekent ook dat een
vereniging (vallende onder Rayon Turnado) bereid is, eventueel
samen met een andere vereniging, een wedstrijd te organiseren.

Paspoorten:

Deze zijn niet meer vereist bij alle wedstrijden die worden
georganiseerd door Rayon Turnado.

Juryleden.
Schema jurybrevetten TD
Soortbrevet
TD 1
TD 2
TD 3
TD 4 en TD5

N.T.S. 2017
Voorgeschreven D2 en D3
Voorgeschreven D1-D2-D3 en keuze Supplement D t/m H
Voorgeschreven N1-N2-N3-N4-D1-D2-D3
Keuze supplement A t/m H
Keuze niveau 1 Eredivisie

Wedstrijdvloer
en banken:
De turnsters horen in de sportzaal, als ze niet aan de beurt zijn, op
de daar geplaatste banken of afgesproken plekken te zitten.
Alleen de turnsters van de betreffende wedstrijdronde en twee
train(st)ers of begeleid(st)ers zijn per wedstrijdronde toegestaan.
Turnsters van een volgende wedstrijd blijven op de tribune tot de
wedstrijd ervoor is afgelopen en zij worden opgeroepen om op de
wedstrijdvloer te komen.

Doorstroming
finales:
De regels voor de doorstroming kunt u vinden in het regioboek
Midden Nederland 2018/2019.

Activiteitenboek Rayon Turnado seizoen 2018-2019

16

Dispensatieregeling: Geldig voor alle wedstrijden in district Mid-West vanaf
divisie 6 t/m talentendivisie.
Dispensatieregeling divisie 1-2-3
Geldig voor de voorwedstrijden in divisie 1-2-3 TD MN + NH in district Mid-West
Een turnster die door ziekte, blessure(s) of bijzondere omstandigheden niet kan
deelnemen aan 1 van de 2 verplichte voorwedstrijden die leiden naar de
landelijke voorwedstrijden in divisie 1-2-3 t/m talenten divisie kan, indien zij wil,
voor dispensatie in aanmerking komen. Voor rayon Turnado hoeft er geen
dispensatie aangevraagd worden. Voor eventuele doorstroming moet er tenminste 1
wedstrijd op 4 toestellen geturnd zijn.

Dispensatie divisie 4-5-6
Voor divisie 4-5-6 is de dispensatieregeling in district Mid-West afgeschaft. Er moet
minimaal 1 wedstrijd in het rayon geturnd zijn om door te kunnen stromen naar een
regiokampioenschap. De beste wedstrijd telt. Als dat maar één is, dan telt die
wedstrijd. Inschrijfgeld is wel voor 2 wedstrijden verschuldigd.
Medailleregeling.
Tijdens individuele meerkampwedstrijden, zowel de plaatsingswedstrijden divisie 1-23- als regio en districtkampioenschappen TD MN + NH, wordt in alle deelnemende
categorieën een medaille uitgereikt voor de 1e (goud), 2e (zilver), 3e (brons), 4e
(brons) en 5e (brons) plaats.
Bij deelname t/m 10 turnsters: 3 medailles
Bij deelname van 11 t/m 19 turnsters: 4 turnsters
Bij deelname van 20 of meer turnsters: 5 turnsters
Het aantal deelnemers in het deelnemersoverzicht, opgesteld voorafgaande aan de
wedstrijd, is in deze bepalend.
Om in aanmerking te komen voor de beschikbaar gestelde prijzen dienen
minimaal 39 punten voor zowel de keuze als voorgeschreven oefenstof behaald te
worden.

Extra bepaling:

De rayoncommissie behoudt zich het recht voor om zo nodig af
te wijken van de in het wedstrijdprogramma opgenomen
bepalingen. Eventuele veranderingen worden uiterlijk 1 maand
voor de inschrijfdatum bekend gemaakt bij de verenigingen, mits
de gegevens bekend zijn. Bij te geringe deelname is het
rayonbestuur gemachtigd een wedstrijd of een deel van de
wedstrijd te annuleren.
De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoek raken van
kledingstukken, sieraden en dergelijke.
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Promotie- en degradatieregeling NTS

Via het KNGU loket ontvangen inschrijvingen vóór 15 september worden door de
rayoncommissie gecontroleerd op de P/D regeling. Eventuele fouten worden
gecommuniceerd met de vereniging. Inschrijvingen na 15 september worden pas
gecontroleerd na de sluitingsdatum, dd 1 oktober 2018.
Indien na sluiting van de inschrijving blijkt dat een turnster volgens de P/D regeling
verkeerd is ingeschreven, volgt diskwalificatie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de
trainer/coach die de turnster inschrijft.
Niet via het KNGU loket en te laat ingeschreven turnsters kunnen niet deelnemen
aan de voorwedstrijden.
Voor afwijkingen van de P/D-regeling verwijzen we u door naar het regioboek.

Organisatieschema Rayon Turnado

Pre-instap
N3
N4
D1
D2
D3
Geb.jaar

NTS
supplement
D
E
F
G
H
Geb.jaar

VO D1
VO D2
VO D3
2011
Jeugd 2

Keuze
Keuze
Keuze
2006

Instap
VO N3
VO D1
VO D2
VO D3
2010
Junior
Keuze
Keuze
Keuze
Keuze
20052004

Pupil 1
VO N3
VO D1
VO D2
VO D3
2009

Pupil 2
VO N3
VO D1
VO D2
VO D3
2008

Jeugd 1
VO N4
VO D1
VO D2
VO D3
2007

Senior
Keuze
Keuze
Keuze
Keuze

4e divisie
5e divisie
6e divisie
7e divisie

2003 eo

Landelijke doorstroming is alleen mogelijk via de Product Groep Turnen Dames
Midden Nederland . Zie www.midwest.kngu.nl
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