District Oost Turnen Heren

K.N.G.U.

Finale district Oost NTS 17-21
Zaterdag 23 maart 2019 in Putten

Entree:
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Technische Commissie Turnen Heren district Oost
G.V. Orion Putten
Adresgegevens:
Sporthal Putter Eng
Engweg 6
3882 AL Putten
Tel: 0341-354643

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

Beste sportvrienden,
In dit boekje vindt u de algemene wedstrijdindeling en de richtlijnen voor de finale voorgeschreven oefenstof
van district Oost. De wedstrijd wordt geturnd op 2 banen die om en om op één toestelpakket turnen.
Het afgelopen jaar hebben we zoveel mogelijk wedstrijden voorgeschreven oefenstof gecombineerd met die
met keuze oefenstof. We kunnen op deze manier in minder zaterdagen een volledig wedstrijdprogramma
draaien. Dit is goed bevallen, al waren het soms hele lange dagen. Volgend seizoen willen we deze opzet weer
gebruiken (alles natuurlijk wel afhankelijk van de inschrijvingen).
De jurybezetting blijft zorgen baren, maar gelukkig zijn er weer enkele jurycursussen TH1 geweest. We
hebben in de loop van het seizoen weer nieuwe juryleden kunnen verwelkomen in de zaal. Hopelijk lukt het
ook om weer eens een jurycursus voor de keuze oefenstof te organiseren , zodat ook daarvoor meer
juryleden beschikbaar komen.
Verder blijven we aanvulling in de bemensing van de DTC TH zoeken. Zowel in Gelderland als Overijssel. Wie
eens wil komen kennismaken en wil horen wat het inhoudt is welkom bij de wedstrijdtafel.
Fotograaf Pettrik Kafoe is vandaag met toestemming aanwezig op de wedstrijdvloer om foto’s maken. Deze
foto’s worden gepubliceerd op zijn website (http://pettrik.oypo.nl) en op facebook (pettriksfotos) .
Vanuit de KNGU kunnen we inzake de AGV wetgeving m.b.t. privacy het volgende melden:
Als jij (je kind) niet op de foto wilt kun je dat via je trainer of begeleider laten weten.
Hij/zij kan het dan kenbaar maken bij de fotograaf. Voor de toeschouwers op de tribune geldt dat het maken
van foto’s voor eigen gebruik is toegestaan. Maar deze foto’s mogen niet openbaar worden gemaakt via
social media die voor iedereen toegankelijk is.
We wensen alle deelnemers, juryleden en andere belangstellenden succesvolle, maar vooral sportieve
wedstrijden toe.
Anita Meijer,
Wedstrijdleiding DTC TH Oost
CHRONOLGISCH OVERZICHT :
8:45 uur
juryvergadering
Wedstrijd 1
9:00 uur
9:10 uur
9:20 uur
11:35 uur
11:50 uur
Wedstrijd 2
12:00 uur
12:10 uur
12:20 uur
14:15 uur
14:30 uur

Baan 1:
Benjamin NTS 20+21 en Instap NTS 19+20
Baan 2:
Benjamin NTS 18+19 en Instap NTS 18
warming up
Opmars en opening
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Prijsuitreiking
Baan 1:
Benjamin NTS 17 en Pupil NTS 17
Baan 2:
Jeugd NTS 17 en Pupil NTS 18
warming up
Opmars en opening
Aanvang wedstrijd
Einde wedstrijd
Prijsuitreiking
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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,
4. Er wordt op 2 banen geturnd. Er moet afwisselend door de beide banen op 1 toestelpakket geturnd
worden. Trainers: Let erop dat de turners op tijd klaar staan voor hun oefening.
5. De turners 4e divisie Instap (NTS 18) kunnen zich plaatsen voor de landelijke finale (op 11 mei in
Waalwijk).*
De overige turners 4e divisie hebben zich geplaatst via de 2 plaatsingswedstrijden.
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 wedstrijdtafel.
8. Wilt u voor elke wedstrijd op tijd in de sporthal aanwezig zijn? Voor de 2e 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.
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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Werkvolgorde
Vloer

voltige

ringen

Sprong

brug

rek

Ronde 1

A/G

B/H

C/I

D/J

E/K

F/L

Ronde 2

F/L

A/G

B/H

C/I

D/J

E/K

Ronde 3

E/K

F/L

A/G

B/H

C/I

D/J

Ronde 4

D/J

E/K

F/L

A/G

B/H

C/I

Ronde 5

C/I

D/J

E/K

F/L

A/G

B/H

Ronde 6

B/H

C/I

D/J

E/K

F/L

A/G

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 TH geïnformeerd over de indeling.
Deelnemende verenigingen
Gymsportvereniging Fysion Nijverdal
G.V. MARGRIET
EXALTO SPORT
C.G.V. Urk
Z.G.V. Kwiek en Lenig Zwolle
BAS GYMNASTIEK
C.G.V Achilles-Wil Almelo
C.G.V. D.O.K. Ede
G.V. IJ.G.V.
G.V. IMPULS
G.V. ORION
SPORTVERENIGING THUVE
THOR ZWALUWEN
G.V. BRINIO
G.V. Sportlust Enschede
W.S.V. WARNSVELD
G.V. EXCELSIOR

Z.G.V. KWIEK EN LENIG
G.V. Wierden
C.S.V. DEOS
Chr. Gymver. KEV Vriezenveen
Turnsport Haaksbergen
G.V. Excelsior Goor
S.V. TWELLO
T.G.V. EMMELOORD
C.G.V. Vlugheid en Kracht Rijssen
G.V. Elistha Elst
G.V. R.K DOS Kampen
Gymnastiekver Odival Eibergen
G.V. Athos Aalten
G.V. Olympia Harderwijk
G.V. Nieuwe Turnkring Apeldoorn
S.V. BORNE '28
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