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District kampioenschappen Turnen Heren 2017
In 2017 zullen de district kampioenschappen Turnen Heren worden georganiseerd op de onderstaande data:
14 januari
21 januari
28 januari

Voor Verplichte oefenstof 4e t/m 8e divisie + benjamin tal
Voor Verplichte oefenstof talenten t/m 3e divisie
Voor alle Keuze-oefenstof ere, 1e t/m 7e divisie

Alblasserdam
Waddinxveen
Alphen aan den Rijn

In de bijlage ziet u de niveaus per leeftijd/divisie en de locatie van de wedstrijd overzichtelijk in een tabel.
Let op: NIEUW is dit jaar dat ook de categorie benjamin talentendivisie zich alleen via het district kunnen
plaatsen voor de landelijke finale, evenals de turners in de 4e divisie. Voor de benjamins geldt dat zij binnen
het district verplicht 2 wedstrijden moeten turnen (data 14 en 21 januari); doorstroming vindt plaats volgens
een landelijke plaatsingsregeling, welke nog door de LTC gecommuniceerd moet worden. In het loket hoef je
overigens maar 1x in te schrijven: dat is direct voor de serie van 2 wedstrijden (en om misverstanden te
voorkomen: voor benjamins geldt ook 2x het inschrijftarief).
Voor deelnemers binnen de 4e divisie geldt dat de beste 6 per leeftijdscategorie zich kunnen plaatsen voor
de landelijke finale 4e divisie, die plaatsvindt in het weekend van 20/21 mei in Amsterdam.

Juryleden
Al enkele jaren is het verplicht om een jurylid te leveren per dag van deelname; gezien het verschil van niveau per
dag van de turners, is er ook een verschil aangebracht in de minimale brevet-eisen van de juryleden. Hoger mag
natuurlijk altijd.
Voor de wedstrijd in Alphen dient u minimaal een TH3 jurylid aan te melden, voor in Waddinxveen een
TH2 en voor in Alblasserdam minimaal een TH1 (bij turners 4e t/m 8e divisie) en minimaal een TH2 (bij
benjamins talentendivisie). Het jurybrevet moet bovendien geldig zijn!
Een inschrijving is pas geldig als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan; de club is hiervoor
verantwoordelijk; bij een onverhoopt alsnog afmelden van het jurylid, dient dit dan ook bij de club te
gebeuren en zal de club een vervangend jurylid moeten aanmelden.

Inschrijven
Inschrijven gaat via het KNGU-loket en kan tot en met 11 december. Daarna kan niet meer ingeschreven
worden. Ook wijzigingen achteraf worden niet meer geaccepteerd, omdat dit weer kan leiden tot verwarring.
In het loket gaat u naar wedstrijden Turnen Heren en dan schrijft u per divisie in voor de juiste wedstrijddag.
Per wedstrijddag van deelname is de inschrijvende vereniging verplicht een voldoende gebrevetteerd jurylid
aan te melden. Zonder opgegeven jurylid wordt de opgave voor deze wedstrijd ongeldig.
Het inschrijfgeld betreft € 12,50 per deelnemer per wedstrijddag en wordt via automatische incasso
geïncasseerd.
Uiterlijk 2 weken voor de betreffende wedstrijddag zullen de schema’s en overige wedstrijdinformatie in de
wedstrijdkalender worden geplaatst: http://zuidholland.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx.
NTS-oefenstof
De NTS oefenstof kunt u vinden op de KNGU-site: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/nts-turnen-heren
Voor informatie over de district kampioenschappen kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de dtc TH, per mail: dtcth@zuid-holland.kngu.nl
We zien uw inschrijving graag tegemoet en hopen er met elkaar drie mooie wedstrijddagen van te maken.
Met sportieve groet,

DTC TH district Zuid-Holland,
Joop Visser, Marcel IJsselstijn, Christa Ros, Henk Heuvink, Alouette van Agten, Gerda van der Wel en
Mieke van der Zouwen
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Bijlage: Niveau-indeling per wedstrijddag

14 januari te

Jurylid: minimaal TH2 bij deelname Benjamins
Minimaal TH1 bij deelname 4e t/m 8e divisie

Alblasserdam
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6e divisie
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8e divisie
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Talent- /
Eredivisie
Benjamin

1e divisie

2e divisie

3e divisie

10

Jeugd
Junior I
Junior II

10

Senior
21 januari te

Jurylid: minimaal TH2

Waddinxveen
Talent- /
Eredivisie

1e divisie

2e divisie

3e divisie

Benjamin

10

Instap

8

9
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Pupil

6

7
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Jeugd
Junior I
Junior II
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28 januari te

Jurylid: minimaal TH3

Alphen aan den Rijn
Talent- /
Eredivisie

1e divisie

2e divisie

3e divisie

4e divisie

5e divisie

6e divisie

Jeugd

2

6

7

8
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Junior I

2
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Junior II

2

4

5

6

7
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9

Senior

1

3

4

5

6
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8

7e divisie

Benjamin
Instap
Pupil

Benjamin geboortejaren
Instap
Pupil
Jeugd
Junioren I
Junioren II
Senioren

2010 en 2009
2008 en 2007
2006 en 2005
2004 en 2003
2002 en 2001
2000 en 1999
1998 en eerder

9

8e divisie

