Rayon Zuid-Holland Noord

Uitnodiging Finale turncompetitie dames, diverse divisies op 29 juni 2019
Sporthal Snellerpoort, Steinhagenseweg 3A in Woerden. De sporthal maakt deel uit
van het Minkema College en is gelegen naast de voetbalvelden.

De volgende ploegen hebben zich geplaatst voor de Finale:
Poule 2

Poule 3

Poule 5

Poule 6

DOS S. 1

Mobilee

DOS Schoonhoven

Mobilee

DOS S. 2

Thor

THOR

DOS Schoonhoven

Velocitas

Mobilee

Thor

Dos A. heeft zich
teruggetrokken

TOOS

Velocitas

Alle eerstgenoemde ploegen beginnen op sprong, de 2de op brug, de 3de op balk, de 4de op vloer.
Wedstrijdschema
Wedstrijd 1:
13.35-13.45
13.45-13.55
15.45–16.00

Poule 5 (baan 1) + poule 6 (baan 2)
warming up
opmars en opening
prijsuitreiking

Wedstrijd 2:
16.15-16.25
16.25-16.35
18.25- 18.35

Poule 2 (baan 1) + poule 3 (baan 2)
warming up
opmars en opening
prijsuitreiking

Jury
De juryleden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juni 2019 doorgeven aan
turncompetitieZHN@gmail.com
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat er 2 juryleden per ploeg opgegeven moeten
worden.
Zij moeten voldoende ervaring hebben en in het bezit zijn van het brevet dat voor het niveau van de
wedstrijd wordt gevraagd. Voor de finale geldt: geen jurylid dan wel geen correct gebrevetteerd
jurylid zal worden bestraft met een laatste plaats. (zie wedstrijdbepalingen in rayonboek). De
uiteindelijke jury indeling wordt tijdig naar de contactpersonen gemaild met het verzoek deze door
te sturen naar de door u opgegeven juryleden.
Belangrijke informatie

Algemeen
-

Alle turnsters en leiding worden verzocht een half uur voor de warming-up van de wedstrijd
aanwezig te zijn, dit in verband met eventuele inloop van de wedstrijd.
U en uw turnsters dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en aan
die van de zaalleiding van Sporthal Snellerpoort.

Wedstrijdnummers
Leiding wordt verzocht uiterlijk 22 juni 2019 een lijst aan te leveren aan
turncompetitieZHN@gmail.com met daarop de namen van de turnsters, vereniging, poule en in welk
niveau zij uitkomen. Uiteraard alleen van de turnsters die aan de finale zullen deelnemen. Eventuele
wijzigingen kunnen voor aanvang van de warming-up, schriftelijk worden doorgegeven.
Wedstrijdnummers worden voor aanvang van de wedstrijd uitgereikt. Zo spoedig mogelijk na afloop
van de wedstrijd dienen deze nummers weer ingeleverd te worden.
Licenties
De leiding dient in het bezit te zijn van een juiste en geldige licentie.
Muziek en vloer
-

-

-

Balk
-

Omdat er met 2 poules gestreden word op vloer, zal de volgorde gehanteerd worden volgens
wedstrijdvolgorde/opgave van de turnsters. Wij verzoeken u goed op te letten wanneer uw
turnster aan de beurt is.
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 voor
Zaterdag 22 juni digitaal via de e-mail sturen naar muziek.zuidholland@gmail.com. Per team
dient u een aparte e-mail te sturen!
Het onderwerp van uw bericht moet als volgt zijn samengesteld: wedstrijddatum_Poule
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.
Wedstrijdnummers kunnen jullie terug vinden in bijgevoegd excel bestand.

Bij de verplichte oefenstof staat de balk op de hoogte die nodig is voor de jeugd 1
turnsters. Voor turnsters uit andere categoriën mogen er ter compensatie extra matten
onder/achter de balk neergelegd worden.

Leiding
Er mogen bij de finale maximaal 2 train(st)ers per ploeg aanwezig zijn op de wedstrijdvloer.
Uitslagen

-

Na afloop van de prijsuitreiking zijn bij de infostand de uitslagen af te halen (1 per
vereniging). Tevens zijn de uitslagen zo snel mogelijk na de wedstrijden op de site
www.zuidholland.kngu.nl te vinden.
Er wordt gewerkt met open jurering.

Turnsters
-

De juryleden dienen op de hoogte te worden gebracht van het niveau/categorie waarin de
turnsters uitkomen
De wachtende deelneemsters mogen zich tijdens de oefening niet op de werkvloer bevinden,
maar op een daarvoor door de wedstrijdleiding aangegeven plaats.
De volgende turnsters dient klaar te staan als haar voorgangsters het toestel verlaat.
Tussen de verschillende wedstrijden wordt op muziek door gemarcheerd
Het rouleren van de toestellen is volgens de officiële volgorde. Het toestel waarop wordt
begonnen staat hierboven vermeld.
Het gezamenlijk inturnen op het volgend toestel begint pas na uitdrukkelijke toestemming
van de wedstrijdleiding.
Het is niet toegestaan aan de turnsters van teams die deelnemen aan de finale, maar niet
in de finale wedstrijd turnen, zich op de vloer te begeven. Zij mogen pas “NA” de
prijsuitreiking de vloer betreden.

Vrijwilligers
We zijn dit jaar met de TUCO finales weer te gast bij Mobilee. Zij regelen dit jaar alle vrijwilligers!

Tenslotte wensen wij iedereen een goede en sportieve wedstrijd toe.
Loes en Anja Rietveld
organisatie en wedstrijdleiding

