District Oost Turnen Heren

K.N.G.U.

Halve finale NTS 11-15 regio Overijssel
Halve finale Instap NTS 12 district Oost
Zaterdag 13-2-2015 in Deventer
MET EEN GASTOPTREDEN VAN BART DEURLOO

Entree:
Volwassenen
Jeugd t/m 12 jaar
gratis

€ 3,00

Organisatie:
Technische Commissie Turnen Heren district Oost
SVOD Deventer

Wedstrijdleiding:
Anita Meijer, tel. 074-2668376 (tijdens de wedstrijd 06-39365821)
Technische Commissie Turnen Heren district Oost
Adresgegevens:
Sport- en Belevingscentrum De Scheg (via hoofdingang)
v Dorp en Sallconzaal
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer
tel: 0570-659777

CHRONOLGISCH OVERZICHT :
8:30 - 9:00 uur juryvergadering
Wedstrijd 1
baan 1
alle NTS 14 + 15
baan 2
alle NTS 13, jeugd NTS 12
9:00 - 9:10 uur warming up
9:10 - 9:20 uur opening
9:20 - 11:35 uur wedstrijd 1
aansluitend
aansluitend

demonstratie Bart Deurloo
prijsuitreiking

Wedstrijd 2
baan 1
benjamin NTS 12, instap NTS 12
baan 2
pupil NTS 11 + 12, alle NTS 11
12:25 - 12:35 uur warming up
12:35 - 12:45 uur opening
12:45 - 15:15 uur wedstrijd 2
15:30 - 15:45 uur prijsuitreiking
Groepsindeling: op een apart formulier, zie agenda www.oost.kngu.nl
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Woord door de voorzitter:
Na de zeer succesvol verlopen organisatie van de ½ finale Overijssel NTS 2015, is SVOD door de KNGU
wederom gevraagd ook dit jaar de organisatie van deze halve finale op zich te nemen. Dankzij onze
gedreven en gepassioneerde vrijwilligers –sters, konden we deze vraag met een volmondig “ja”
beantwoorden.
Evenals vorig jaar heeft zich een groot aantal turners ingeschreven, zelfs meer dan de 120 van vorig jaar,
waardoor het een druk bezocht maar interessant toernooi zal zijn. De turners zijn verdeeld over 8
categorieën en zij komen tegen elkaar uit op 2 banen. Meer dan genoeg te zien dus!
Om de dag nog meer invulling te geven, en voor alle turners een prachtig voorbeeld te stellen, is de
organisatie erin geslaagd Bart Deurloo vast te leggen om rond 11:00 uur een demonstratie te geven. Bart
zijn beste prestatie tot nu toe is de verovering van 3 medailles tijdens de wereldbekerwedstrijden in
Ljubljana afgelopen jaar.
Wie weet is voor één of meerdere van de turners van vandaag een vergelijkbare toekomst weggelegd!
Vooralsnog gaan wij ervanuit dat vandaag iedereen een ontzettend leuke sportieve dag beleefd in een
fantastische ambiance en presteert elke turner maximaal op zijn niveau!
Heel veel turn- en kijkplezier vandaag!
Paul van Disseldorp
Voorzitter SVOD
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Beste sportvrienden,
In dit boekje vindt u de algemene wedstrijdindeling en richtlijnen voor de halve finale NTS 11-15.
Zoals u ziet wordt er dit jaar gebruik gemaakt van 2 wedstrijdbanen. Hierdoor wordt het mogelijk om op een
redelijk tijdstip de wedstrijddag af te ronden. We gaan ervan uit dat dit door turners, trainers, juryleden en
organisatie gewaardeerd zal worden.
Om dit op deze manier te organiseren hebben we 2 dingen nodig: voldoende juryleden en alerte turners en
trainers.


Voldoende juryleden: voor een dubbele baan hebben we idealiter 25 juryleden in de zaal nodig. 4 per
toestel plus een jury d’appèl. Ten tijde van het maken van het wedstrijdprogramma hadden we die
niet, maar we hopen dat we wel genoeg mensen beschikbaar hebben om een verantwoorde
juryindeling te kunnen maken.

Het wordt dus weer de hoogste tijd om een jurycursus TH1 op te zetten. Welke vereniging heeft kandidaatjuryleden?


Alerte turners en trainers: om vaart in de wedstrijdronden te houden is het nodig dat turners op tijd
klaar staan voor hun oefening. De beide banen turnen om en om op één toestel, turners van baan 2
kunnen hun oefening turnen terwijl de jury van baan 1 aan het rekenen is op de score. Dat wil dus
zeggen dat een turner aan de beurt is zodra de voorgaande turner van de ándere groep klaar is met
zijn oefening.
Zorg er dus voor dat een turner zich gaat klaarmaken voor zijn oefening zodra de voorgaande turner
van de eigen baan klaar is met zijn oefening. Dan blijft de vaart erin.

Verder een algemene mededeling:
Er is een nieuwe wedstrijd toegevoegd aan de wedstrijdkalender van TH.
Op 4 juni 2016 worden de toestelkampioenschappen gehouden. Het reglement is intussen op de KNGU site
geplaatst. Turners kunnen zich tijdens de halve finale plaatsen voor deze wedstrijd.
De plaatsingen voor de toestelkampioenschappen zullen niet direct na de wedstrijd bekend gemaakt
worden in de zaal, maar worden op een later moment geplaatst op de site van de KNGU.
Mochten turners niet aan de toestelfinales willen deelnemen, dan wordt de vereniging verzocht dit voor
aanvang of tijdens de ½ finales door te geven aan de wedstrijdleiding. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan
z.s.m., zodat de reserves ingedeeld kunnen worden.

We wensen alle deelnemers, juryleden en andere belangstellenden succesvolle, maar vooral sportieve
wedstrijden toe.
Anita Meijer
Wedstrijdleiding
TCTH district Oost
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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 2013 v1.1.0, incl. errata 1 en bijbehorende plaatjes!
LET OP: Deze zijn te vinden via de volgende link: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/nts-turnen-heren
onderaan de pagina staan de afzonderlijke afbeeldingen van niveau 11-15 per toestel te downloaden!
4. Overeenkomstig het vermelde in het handboek zullen bij het toestel voltige alle 5 trajecten geturnd
worden.
5. Bij brug zal een seniorenbrug met hoogte 1.75 m boven de mat voldoen.
6. De turners moeten steeds tijdig klaar staan en op teken van de jury met hun oefening beginnen.
NB: Er wordt met 2 groepen turners op 1 toestel geturnd. Zorg ervoor dat de turners zich voor de
wedstrijd klaar maken zodra de voorganger van de eigen groep klaar is met zijn oefening. Opdat hij direct
na de voorgaande turner van de andere groep zich kan aanmelden bij de jury.
7. Over de cijfers kan niet met de juryleden rechtstreeks gesproken worden.
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 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 1e 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. Kledingvoorschriften: bij de wedstrijden NTS 11-15 is een witte (lichte) lange turnbroek niet verplicht. Als
er wel een lange turnbroek wordt gedragen moeten er ook (halfhoge) lichte sportsokken en/of schoentjes
worden gedragen. Het dragen van t-shirts is 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.
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.
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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.

Deelnemende verenigingen
A.G.V. Losser
ASC Gym & Dance Dalfsen
C.G.V Achilles-Wil Almelo
C.G.V. D.O.K. Ede
C.G.V. Urk
Chr. Gymver. KEV Vriezenveen
G.V. D.S.C. Diepenveen
G.V. Elistha Elst
G.V. Excelsior Goor
G.V. Impuls Wageningen
G.V. Margriet Didam
G.V. Olympia Harderwijk

G.V. R.K. DOS Kampen
G.V. Sport & Vriendschap Wierden
G.V. Sportlust Enschede
G.V. V en K Haaksbergen
G.V. Y.G.V. IJsselmuiden
Gymnastiekver Odival Eibergen
Gymsportver. Fysion Nijverdal
Hanze Gym Hattem
Penta Winterswijk
S.V. Borne '28
SVOD Deventer
T.G.V. Emmeloord
Z.G.V. Kwiek en Lenig Zwolle

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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