District Oost Turnen Heren

K.N.G.U.

Plaatsingswedstrijd 2
pupil en benjamin NTS 10
keuzeoefenstof NTS 6 t/m 9
Turnen Heren
Zaterdag 4 februari 2017 te Ede

adresgegevens:
Sporthal de Peppel
Peppelensteeg 1
6715 CV Ede
Tel: 0318-622452

Entree:

Volwassenen
Jeugd t/m 12 jaar

€ 3,00
gratis

Organisatie:

Districts Technische Commissie Turnen Heren
DOK Ede

Wedstrijdleiding:
Dave Busch, davebusch88@hotmail.com tel. 0657557431
Technische Commissie Turnen Heren district Oost

8:15

-

CHRONOLGISCH OVERZICHT wedstrijddag :
8.45
uur
juryvergadering

Wedstrijd 1
Benjamin en pupil 10
8:30 8.40
uur
8:40 8:50
uur
8:50 - 10:50
uur
11:00
11:15
uur

warming up
opening
wedstrijd 1
Prijsuitreiking + opening W2

Wedstrijd 2
Jeugd 9
10:50 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:05
13:15 - 13:25

warming up
opening + prijsuitreiking W1
wedstrijd 2
prijsuitreiking + opening W3

uur
uur
uur
uur

Wedstrijd 3
Junior 1 8+9, junior 2 9
13:25 - 13:35
uur
13:35 - 13:45
uur
13:45 - 15:45
uur
15:55 16:10
uur

warming up
opening
wedstrijd 3
Prijsuitreiking + opening W4

Wedstrijd 4
Junior 2 7+8, senior 6 t/m 8
15:45 - 15:55
uur
warming up
15:55 - 16:10
uur
opening + prijsuitreiking W3
16:10 - 17:45
uur
wedstrijd 3
17:55 18:05
uur
Prijsuitreiking
Groepsindeling: op een apart formulier, zie agenda www.oost.kngu.nl
Op dit formulier is ook de werkvolgorde af te lezen.

Vragen over de cijfers?
Ga naar de website ‘Jureren bij turnen roept
vragen op’
Ctrl + klikken op de weblink
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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 en bijbehorende plaatjes.
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/nts-turnen-heren ONDERAAN de pagina!
4. De turners moeten steeds tijdig klaar staan en op teken van de jury met hun oefening beginnen.
5. Over de cijfers kan niet met de juryleden rechtstreeks gesproken worden.
6. Wilt u voor elke wedstrijd op tijd in de sporthal aanwezig zijn? Voor de 2e 3e en 4e wedstrijd minstens een
half uur van te voren.
7. Bij aankomst kunnen de wedstrijdnummers bij de wedstrijdtafel worden opgehaald door de trainer en
kunnen afmeldingen doorgegeven worden.
8. Direct na afloop van elke wedstrijd moeten de nummers weer ingeleverd worden bij de wedstrijdtafel.
Voor elk zoekgeraakt nummer moet 5 euro betaald worden.
9. De sportzaal mag alleen met sportschoeisel betreden worden.
10. De zaal gaat een half uur voor de 1e wedstrijd open.
11. Gedurende de wedstrijd mogen de turners om hun spieren warm te houden nooit op/tussen de
toestellen.
12. Uitsluitend met toestemming van de wedstrijdleiding mogen de turners tijdens de wedstrijd de zaal
verlaten.
13. Uitsluitend deelnemers en train(st)er mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden.
14. 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.
15. 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.
16. Geboden en verboden van de sporthalbeheerder en/of wedstrijdleiding moeten direct opgevolgd worden.
17. 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.
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.

3

