District Zuid-Holland
Oegstgeest, 24 februari 2018.

NTS-TD 3e divisie Districtfinale PgTD, Pupil-1 t/m Senior op 17 maart 2018.
Plaats: Turnhal SportXperience, Sloterweg 1043T, 1066 CC Amsterdam.
Telefoon wedstrijdleiding: 06-57139036.
Algemeen
Alle deelneemsters en leiding worden verzocht een half uur voor de warming-up van de wedstrijd aanwezig te
zijn, dit i.v.m. eventuele inloop van de wedstrijd.
U en uw turnsters dienen zich goed te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en aan die van de
zaalleiding. Om 08.30 uur is er voor de trainers/sters technisch overleg in het jurylokaal boven!
Wedstrijdnummers
Deze kunnen een kwartier voor aanvang van de wedstrijd afgehaald worden bij de infostand tegen inlevering
van de geldige wedstrijdpaspoorten (z.o.z.). Hier kunt u ook eventuele afmeldingen doorgeven. Zo spoedig
mogelijk na afloop van de wedstrijd dienen deze nummers weer ingeleverd te worden.
Muziek en vloer
Ik verzoek u om goed op te letten wanneer uw turnster aan de beurt is. Het wedstrijdschema is zo ingedeeld dat
we geen tijd kunnen verliezen met wachten. Voor de voorgeschreven oefenstof is de muziek aanwezig.
Dit wedstrijdseizoen is het verplicht om de vloermuziek voor de keuze oefenstof op voorhand als digitaal bestand
(MP3,FLAC,WAV, etc.) aan te leveren. U kunt de muziek uiterlijk 7 maart 2018 digitaal via de email sturen naar
muziek.zuidholland@gmail.com. Per categorie dient u een aparte e-mail te sturen! Het onderwerp van uw bericht
moet als volgt zijn samengesteld: wedstrijddatum_categorie_ verenigingsnaam.
De naam van het bestand moet als volgt benoemd worden: wedstrijdnummer_voornaam_achternaam. Andere
benamingen van bestanden kunnen wij niet in behandeling nemen. U ontvangt van ons een
ontvangstbevestiging. Wij verzoeken jullie om de vloermuziek van de turnsters ook op CD mee te nemen. Mocht
er iets fout gegaan zijn met de digitale versie dan is er nog de CD als reserve. Hier geldt ook dat per turnster één
CD is, met naam en nummer met daarop slechts alleen de muziek van de betreffende turnster.
Begeleiding
Het aantal toegestane train(st)ers op de werkvloer, per turnster of aantal turnsters 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. (Conform het Technisch Reglement Turnen Dames).
Uitslagen
Na afloop van de prijsuitreiking zijn bij de infostand de uitslagen af te halen. (1 per vereniging)
Turnsters
De wachtende deelneemsters mogen zich tijdens de oefening niet op de werkvloer bevinden, maar op een
daarvoor door de wedstrijdleiding aangegeven plaats. De volgende turnster dient klaar te staan als haar
voorgangster het toestel verlaat. Tussen de verschillende wedstrijden wordt op muziek door gemarcheerd. Het
rouleren van de toestellen is volgens de officiële volgorde, zie schema. Het gezamenlijk inturnen (max.1 minuut
per turnster) op het volgend toestel begint pas na uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleiding.

Entreegelden: € 2,50 voor personen t/m 12 jaar en € 4,00 voor personen boven de 12 jaar .
Tenslotte wens ik u en uw turnsters een goede en sportieve wedstrijd toe.
De wedstrijdleiding,
Nico van Bentem.
Tel. 071-5171324.
E-mail: nicovanbentem@casema.nl
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Wedstrijdpaspoorten verplicht bij wedstrijden van het district Zuid-Holland.
Dit besluit van het districtbestuur is genomen op de voorjaars-vergadering 2007.
Het gaat om wedstrijden die doorstroming naar landelijke- / districtwedstrijden mogelijk maken,
dus ( Ere-) talenten- t/m 3e divisie.
Bij het niet kunnen tonen van een geldig wedstrijdpaspoort (dus niet verlopen) op wedstrijden
gelden dezelfde sancties/maatregelen als van de PgTD van de KNGU te weten;
1.
2.
3.

Paspoort ophalen en laten zien voor einde wedstrijd/prijsuitreiking of
Bevestiging aanvraag van de KNGU tonen.
Bij geen van bovenstaande kan men alleen Buiten Mededingen meedoen.
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