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Samenstelling regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland

Voorzitter:

Rob Harsevoort
06 22 27 23 19
robertharsevoort@gmail.com

Penningmeester:

Vacant

Wedstrijd-/juryzaken divisie 1-2-3, N- niveaus,
Clubteams

Anneke Ausma
030- 288 30 11
aausma@ziggo.nl
Linda Scholtens

Wedstrijd- /juryzaken divisie 4-5-6, D- niveaus

Els Pluimakers
0348- 43 43 47
e.pluimakers@xs4all.nl
Marian Kwakkenbos

Recreatie; 3-4 kamp, springwedstrijden D - E

Bianca Koppenol
030-228 82 40
bi333@live.nl
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Voorwoord
Beste turnliefhebbers,
Een voorwoord van een de nieuwe voorzitter voor een nieuw turnseizoen.
De Olympische spelen zijn voorbij en de trainingen zijn al bij diverse verenigingen gestart. Vele uren
trainen kunnen, naar wij hopen, gaan uitmonden in mooie prestaties op de wedstrijden in de rayons en op
de regionale, district en landelijke wedstrijden.
Ook dit jaar willen wij als regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland (RTCTDMN)
weer zorg dragen voor een groot aantal wedstrijden voor turnsters in zowel de hoge als de lage niveaus.
Hierdoor kan iedere turnster op haar eigen niveau haar prestaties aan het grote publiek tonen.
Om alles goed te laten verlopen hebben wij de steun nodig van de assisterende vereniging(en) die ons bij
zullen staan.
De assisterende verenigingen zijn door loting op de jaarvergadering bekend gemaakt voor de
voorwedstrijden en districtkampioenschappen NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4,
de Clubteam wedstrijd TDMN, finale 3 - 4 kamp TDMN en springwedstrijd D - E TDMN
In het rayon waar u bent ingedeeld, wordt bekend gemaakt welke vereniging(en) er gaan assisteren bij de
regio kampioenschappen NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2 (incl. A finale instap D2)
-D3 (incl. B finale instap D2) en het districtkampioenschap NTS niveau D1 en D2.
Voor de juiste informatie kunnen jullie terecht op de site van het district onder turnen dames Midden
Nederland en bij de Rayons.
Ik wens turn(st)ers, trainers en iedereen die daarbij is betrokken een sportief wedstrijdseizoen toe namens
de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.
Dat jullie er allemaal er maar veel plezier aan mogen beleven.

Robert Harsevoort,
Coördinator/voorzitter regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.
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Wedstrijdprogramma regionale technische commissie turnen dames MN 2016-2017
Turnsters
inschrijven
uiterlijk

Juryopgave
en/of
afmelden
finalisten
uiterlijk
01-10-16

Datum

Wedstrijd

Plaats

Organisatie

29-10-16

Springwedstrijden D - E

Woerden

RTCTDMN ism

01-10-16
Via Loket

17-12-16

Deels 1e VW NTS
divisie 2-3 en niveau
N2-N3-N4
Deels 1e en 2e VW NTS
divisie 2-3 en niveau
N2-N3-N4*

Amersfoort

RTCTDMN ism
GV de Springbokken
Soest
RTCTDMN ism
GTV Ammerzoden

15-10-16
Via Loket

28-01-17

Districtkamp NTS div 1,
N1+jeugd N2 MN+NH en
e
deels 2 VW div 3 en
niveau N3-N4 MN*

Amsterdam

RTCTDMN ism
GVG Geldermalsen

n.v.t.

25-03-17

Amsterdam

RTCTDNH ism een
vereniging uit NH

Soest of
Wilnis o.v.b.

RTCTDMN ism

Op basis
doorstroming
Regio voorw
03-03-16
Via loket

03-03-17

08-04-17
o.v.b.

*Districtskampioenschap
divisie 2-3 en niveau
N2-N3-N4
Regiokampioenschap
3 - 4 kamp

15-04-17

Clubteam

Amersfoort

24-02-17
Via Loket

24-02-17

06-05-17

Regiokampioenschap
NTS divisie 4 en 5

Amersfoort

RTCTDMN ism
DOS Sportief
Eck&Wiel
RTCTDMN ism
Rayon Rivierenland

14-01-17

Amersfoort

G.V. MIJDRECHT '79
GV Atalante Vinkenveen

15-10-16

n.v.t.

24-02-17

Op basis
14-04-17
doorstroming
GV MOVEO Nieuwegein Rayons
13-05-17
Regiokampioenschap
Amersfoort
RTCTD MN ism
Op basis
21-04-17
NTS niveau D1 en D2
Rayon de Vechtstreek
doorstroming
incl A finale instap D2
GV OKV Harmelen
Rayons
20-05-17
Districtskampioenschap Amsterdam
RTCTDNH ism een
Op basis
08-05-17
NTS divisie 4 en 5
vereniging uit NH
doorstroming
Regiokamp
03-06-17
*Districtskampioenschap Amsterdam
RTCTDMN ism
Op basis
12-05-17
NTS divisie 2-3 en
TGV Hellas Tiel
doorstroming
niveau N2-N3-N4
Regio voorw
03-06-17
Regiokampioenschap
Amersfoort
RTCT MN ism
Op basis
12-05-17
NTS divisie 6 en D3
Rayon Eemland Total
doorstroming
+ B finale instap D2
Gymnastic/SV Irene
Rayons
10-06-17
Districtskampioenschap Amsterdam
RTCTDMN ism
Op basis
19-05-17
NTS niveau D1 en D2
Rayon Turnado
doorstroming
incl A finale instap D2
GTVK Kesteren
Regiokamp
*Na sluiting loket zullen de definitieve categorieën per wedstrijddag bekend gemaakt worden.

Extra wedstrijden in regio NH
Verenigingen uit regio Midden Nederland kunnen ook op de competitie wedstrijden NH NTS divisie 2-3 en
niveau N2-N3-N4 van regio Noord-Holland inschrijven indien er ruimte is voor verenigingen buiten NH.
Ook is er mogelijkheid om in te schrijven voor pré- instap wedstrijden in NH op D1 en D2 niveau. Meer
informatie over deze wedstrijden is te vinden in het activiteitenboek van turnen dames NH op de Website
van de KNGU bij District Mid-West http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/district-mid-west2

Rayon wedstrijdprogramma’s

De gegevens over de rayonwedstrijden zijn te vinden in de informatie/ activiteiten/ werkboeken van de
rayons op de Website van de KNGU: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/district-mid-west2of onder
agenda bij de wedstrijd van het betreffende rayon. http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
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Algemene regelgeving regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland
1.

Voor deelname moet de turnster lid zijn van een bij de KNGU district Mid-West, regio Midden
Nederland aangesloten vereniging.

2.

Voor wedstrijden in de Ere divisie, NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 welke door de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland worden georganiseerd, dient men
in het bezit te zijn van een geldig wedstrijdpaspoort dat bij het Bondsbureau van de KNGU kan
worden aangevraagd.

3.

Het NTS 2013 kent een opzet van niveaus en leeftijdscategorieën.
Voorgeschreven oefenstof http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/voorgeschreven-oefenstof
De voorgeschreven oefenstof kent de leeftijdscategorieën:
•

Instap, Pupil 1, Pupil 2, Jeugd 1
In de voorgeschreven oefenstof wordt in niveaus geturnd. De niveaus zijn verdeeld in nationale
niveaus, afgekort met de letter N, en district niveaus, afgekort met de letter D. Deze benaming geeft
aan welke niveaus op nationale en districtswedstrijden (N- niveaus) en welke enkel op
districtswedstrijden (D- niveau) worden aangeboden. De opbouw van de niveaus van instap tot en
met jeugd 1 bevordert de doorgroei en ontwikkeling van de turnster aan de hand van de geleverde
prestaties. In het seizoen 2013-14 is deze oefenstof ingevoerd voor de hele onderbouw.
Keuze oefenstof http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/reglementen-fig
De keuze oefenstof kent de leeftijdscategorieën:

•

Jeugd 2, Junior, Senior
In de keuze oefenstof wordt geturnd in divisies. Binnen het NTS 2013 onderscheiden we divisie 1 tot
en met 6. De eredivisie maakt geen onderdeel uit van het NTS 2013, aangezien zij beoordeeld
worden volgens de reglementen van de FIG. Iedere divisie kent een oplopend niveau van jeugd 2
naar senior.

4.

De inschrijvingsnormen van de regio zowel t.a.v. de leeftijdscategorie als het niveau zijn conform de
regels van de KNGU.
De eerste wedstrijd van het kalenderjaar bepaalt voor welke vereniging een turnster in het seizoen
uitkomt. Deze regels gelden voor alle wedstrijden van turnen dames.
Inschrijven voor een wedstrijd dient altijd via het loket van de KNGU gedaan te worden.

5.

Het inschrijfgeld voor de NTS wedstrijden wordt jaarlijks door beide regio technische commissies van
het district Mid-West vastgesteld.
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6.

Alle wedstrijden dienen te worden gejureerd door juist gebrevetteerde juryleden. ( klik hier voor meer info)
De juryleden moeten door de verenigingen voor de aangegeven datum worden opgegeven middels
het daarvoor bestemde formulier..
Zonder opgave van juryleden uiterlijk op de sluitingsdatum kan niet aan wedstrijden worden
deelgenomen

7.

Op de activiteiten die door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland
worden georganiseerd, is de vastgestelde medailleregeling (klik hier voor meer info) van toepassing.
De regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland is bevoegd om deze regeling,
mits gemotiveerd, aan te passen.

8.

Daar waar dit reglement niet in voorziet wordt, na overleg met de regionale technische commissie
turnen dames Midden Nederland, beslist door de Districtscoördinator van District Mid-West.

Bijlage 1 en 2 Technisch reglement turnen dames
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-reglement-turnen
1

Toestelbepalingen, wedstrijdoefenstof en jurering turnen dames
• Toestelbepalingen NTS 2013
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/toestelbepalingen?q=toestelbepaling
• Wedstrijdoefenstof voorgeschreven oefenstof
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/voorgeschreven-oefenstof
• Wedstrijdoefenstof keuze oefenstof
o Supplementen & sprongtabellen;
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/keuze-oefenstof
o Elementen;
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/reglementen-fig
• Jurering turnen dames
o NTS Reglement Voorgeschreven aug14
o NTS Reglement Keuze aug14
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/reglementen-fig

2

Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden turnen dames
Te vinden op: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/reglementen-fig

3

Promotie- en degradatieregeling turnen dames
Te vinden op: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-reglement-turnen

Aanvraagformulier afwijking van de promotie/degradatie regeling.
Hieronder treft u de link aan om het formulier voor het aanvragen van een afwijking van de
promotieregeling of degradatieregeling te downloaden. Een afwijking kan enkel aangevraagd worden
overeenkomstig hetgeen opgenomen in de regelingen. Een verzoek dient uiterlijk 30 september 2016
ingediend te zijn via secretariaat van de werkgroep wedstrijdzaken van de LTCTD.
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-reglement-turnen
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NTS 2013 voor seizoen 2016-2017.
•
•
•

De gehele onderbouw (instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1) mag vrij inschrijven.
Turnsters die in 2016 in de 1e divisie een automatische promotienorm hebben behaald, hebben de
keuze om in 2017 uit te komen in de oefenstof NTS 2013 (divisie 1) of Eredivisie.
Turnsters die deel uitmaken van de Oranje Jong Talent Selectie, de Jong Oranje Selectie en de
Oranje Selectie zijn verplicht uit te komen in Eredivisie of NTS niveau N1.

Doorstroming naar vervolgwedstrijden.
In seizoen 2016-2017 is de volgende regeling van toepassing. Voor de doorstroming naar de
regio-, districts- en landelijke wedstrijden geldt dat de beste plaatsing van 2 voorwedstrijden bepalend is
voor doorstroming.
Bij gelijk eindigen op de laatst beschikbare plaats gelden voor doorstroming naar de landelijke
wedstrijden:
• Het hoogste plaatsingscijfer van de andere wedstrijd.
• Indien dat gelijk is: hoogste score van beide wedstrijden samen.
• Indien dat gelijk is: score van het beste plaatsingscijfer.
• Indien dat gelijk is beslist de RTCTDMN.
Indien er door ziekte, blessure of bijzondere omstandigheden, maar één voorwedstrijd in
NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 geturnd is, kan dispensatie aangevraagd worden.
Een turnster die aan één van beide voorwedstrijden niet deelneemt zonder hiervoor dispensatie
te hebben aangevraagd en verleend is, kan niet doorstromen naar het districtskampioenschap
NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 en naar de landelijke wedstrijden.
Voor NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3 hoeft geen dispensatie aangevraagd te worden indien in het
rayon maar één wedstrijd wordt geturnd. Wel blijft voor 2 voorwedstrijden inschrijfgeld verschuldigd.
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar een regiokampioenschap
NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3 TDMN dienen op de wedstrijden die tot plaatsing leiden,
minimaal 38 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald te worden.
Voor de doorstroming naar een districtskampioenschap NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 en
NTS divisie 4-5 en niveau D1-D2 dienen op de wedstrijd(en) die tot plaatsing leiden,
minimaal 39 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald te worden.
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar de landelijke wedstrijden
in divisie 2 dient op 1 van de 2 voorwedstrijden die tot die tot plaatsing leiden,
minimaal 36 punten behaald te worden.

Dispensatieregeling.
Geldig voor de voorwedstrijden in NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 TD MN + NH
in district Mid-West.
M.b.t. landelijke wedstrijden zie: http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-reglement-turnen
Wanneer en bij wie kan dispensatie aangevraagd worden?
Een turnster die door ziekte, blessure(s) of bijzondere omstandigheden niet kan deelnemen
aan 1 van de 2 verplichte voorwedstrijden die leiden naar de landelijke voorwedstrijden in
NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 kan, indien zij wil, voor dispensatie in aanmerking komen.
Wanneer kan dispensatie verleend worden?
Bij een blessure met een verklaring van de arts of fysiotherapeut.
•
•

Bij ziekte moet dit aannemelijk worden gemaakt.
Bij bijzondere omstandigheden is dit ter beoordeling van de regionale technische commissie turnen
dames of er dispensatie kan worden verleend.
Per seizoen kan slechts één keer dispensatie worden aangevraagd en worden verleend.
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Een turnster die met dispensatie vanuit de regio aan de landelijke wedstrijden gaat deelnemen, kan geen
recht op verdere dispensatie doen gelden.
Deze regel geldt niet voor turnsters in de eredivisie en NTS niveau N1. Voor hen is deelname aan de
regiokampioenschappen niet verplicht conform de reglementen van de KNGU.

Dispensatie NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3.
Voor NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3 is er géén dispensatieregeling in district Mid-West van
toepassing. Er moet minimaal 1 wedstrijd in het rayon geturnd zijn om door te kunnen stromen naar een
regiokampioenschap. De beste plaatsing van een wedstrijd telt.
Als er dan maar één wedstrijd geturnd is, dan telt de plaatsing van die wedstrijd.
Inschrijfgeld is wel voor 2 wedstrijden verschuldigd.

Reserve turnsters.
Reserve turnsters voor regiokampioenschappen NTS divisie 4-5 en niveau D1-D2 kunnen worden
opgeroepen en ingezet tot en met 3 dagen voor de wedstrijddag.
Reserve turnsters voor districtskampioenschap NTS divisie 4-5 en niveau D1-D2 kunnen worden
opgeroepen en ingezet tot en met de betreffende wedstrijddag.
Reserve turnsters voor regiokampioenschap NTS divisie 6 en niveau D3 kunnen worden opgeroepen en
ingezet tot en met de betreffende wedstrijddag.

Medailleregeling.
Geldig voor alle NTS wedstrijden.
Individuele wedstrijden.
Tijdens individuele meerkampwedstrijden, zowel de plaatsingswedstrijden NTS divisie 1-2-3 en niveau
N1-N2-N3-N4 als regio- en districtskampioenschappen TD MN + NH, wordt in alle deelnemende
categorieën een medaille uitgereikt voor de 1e (goud), 2e (zilver), 3e (brons), 4e (brons) en 5e (brons)
plaats.
Bij deelname t/m 10 turnsters
: 3 medailles.
Bij deelname van 11 t/m 19 turnsters
: 4 medailles.
Bij deelname van 20 of meer turnsters
: 5 medailles.
Het aantal deelnemers in het deelnemersoverzicht, opgesteld voorafgaande aan de wedstrijd,
is in deze bepalend.
Om in aanmerking te komen voor de beschikbaar gestelde prijzen dient bij de voorwedstrijden NTS divisie
1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4, regiokampioenschappen NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3
een 4 kamp te worden geturnd.
Clubteamwedstrijden en 3 - 4 kampen.
Bij de clubteamwedstrijden en 3 - 4 kampen worden in de deelnemende categorieën standaards aan de
teams of medailles aan de betreffende teamleden uitgereikt.
Bij deelname t/m 10 teams
: 3 medailles aan de betreffende teamleden.
Bij deelname van 11 t/m 19 teams : 4 medailles aan de betreffende teamleden.
Bij deelname van 20 of meer teams : 5 medailles aan de betreffende teamleden.
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Gelijke plaatsen.
Bij gelijke plaatsing bij individuele meerkamp/ voorwedstrijden, regio- districtskampioenschappen en
finales van teamwedstrijden geldt onderstaande regeling:
Eindigen 2 turnsters, teams of teamleden met een gelijk aantal punten op de eerste plaats, dan
ontvangen beide een 1e prijs en wordt geen 2e prijs toegekend;
Eindigen 2 turnsters, teams of teamleden met een gelijk aantal punten op de tweede plaats, dan
ontvangen beide een 2e prijs en wordt geen 3e prijs toegekend.
Eindigen 2 turnsters, teams of teamleden met een gelijk aantal punten op de derde plaats, dan ontvangen
beide een 3e prijs en wordt geen 4e prijs toegekend.
Eindigen 2 turnsters, teams of teamleden met een gelijk aantal punten op de vierde plaats, dan ontvangen
beide een 4e prijs en wordt geen 5e prijs toegekend.
Eindigen 2 turnsters, teams of teamleden met een gelijk aantal punten op de vijfde plaats, dan ontvangen
beide een 5e prijs.
Beschikbaarheid prijzen en attenties.
De prijzen (medailles, beker of standaard) worden bij regiowedstrijden of een te organiseren district
wedstrijd verzorgd door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland. De
regionale technische commissie turnen dames turnen dames Midden Nederland bepaalt van te voren de
categorieën waarin de medailles verdeeld worden. Voor alle deelnemers aan een wedstrijd wordt door de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland een kleine attentie (herinnering)
beschikbaar gesteld. Een diploma of soortgelijke attentie volstaat in deze.

Wedstrijdpaspoorten.
In district Mid-West zijn wedstrijdpaspoorten verplicht in regio- en districtswedstrijden TDMN + NH in NTS
divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4.
Voor NTS divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3 zijn géén wedstrijdpaspoorten nodig voor zowel regio- als
districtskampioenschappen.
De informatie voor het aanvragen van een wedstrijdpaspoort is te vinden op de website van de K.N.G.U.
https://loket.kngu.nl/Default.aspx?pid=104

Wedstrijdinformatie.
Alle wedstrijdinformatie en de juryindeling van alle regiowedstrijden RTCTDMN (ook van de 3 - 4 kamp en
springwedstrijden), die gehouden worden in de regio Midden Nederland zullen te vinden zijn in de agenda
bij de betreffende wedstrijd op de Website van District Mid-West.
De ingezette en reserve juryleden krijgen alle wedstrijdinformatie via e-mail toegezonden.
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Juryleden.
Soort brevet
TD 1
TD 2
TD 3
TD 4 en TD5

Schema jurybrevetten TD.
NTS 2013
Voorgeschreven niveau D2 en D3
Voorgeschreven niveau D1-D2-D3 en keuze Supplement D t/m H
Voorgeschreven niveau N1-N2-N3-N4-D1-D2-D3
en Keuze supplement A t/m H
Keuze niveau 1 Eredivisie

• De deelnemende verenigingen/rayons zijn verplicht om voor alle districts-, regio- of
rayonwedstrijden gebrevetteerde juryleden op te geven.
• De opgave van het aantal juryleden met het juiste brevet is de verantwoordelijkheid van de
deelnemende verenigingen.
Als blijkt dat de opgave van juryleden niet voldoende is, wordt de inschrijving niet geaccepteerd.
• Het aantal juryleden en met welk brevet een vereniging moet leveren is gebaseerd op het aantal
deelnemers dat is opgegeven voor een district- of regiowedstrijd. Deze aantallen en brevetinformatie
is terug te vinden in het werkboek van de organiserende commissie.
• Een jurylid kan voor dezelfde wedstrijd maar door één vereniging worden opgegeven.
• Het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in HHR punt 3.3.02 lid 5 kan, als het
doorgaan van de wedstrijd daardoor in gevaar komt, leiden tot één van de volgende sancties
o het niet accepteren van de inschrijving indien na waarschuwing drie weken voor de
betreffende wedstrijd nog geen jurylid is opgegeven;
o het verhalen van de extra kosten die gemaakt zijn voor het vervangende jurylid met een
maximum van € 50,00.
o het buiten mededinging laten deelnemen van de vereniging op het moment dat van de
opgegeven juryleden er één of meer niet aanwezig zijn en er geen vervangend(e)
jurylid(leden) beschikbaar is (zijn).
• Bij verhindering van het opgegeven jurylid zorgt de vereniging voor vervanging en meldt dit tijdig
aan de betreffende organisatie (hoofd wedstrijd jury en technische commissie). De vereniging is ook
verantwoordelijk voor dit vervangende jurylid.
• De organiserende commissie van de wedstrijd zal de juryleden (inclusief reserve juryleden) die
worden ingedeeld op een wedstrijd uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd informeren.
Niet ingedeelde juryleden ontvangen bericht dat ze voor desbetreffende wedstrijd zijn uitgeloot.
• Het commissielid juryzaken heeft de plicht alle gebrevetteerde juryleden zoveel mogelijk gedurende
het gehele seizoen in te zetten en te laten rouleren per toestel.
• Op de dag van de wedstrijd heeft de organisatie de plicht om de juryleden een goede
verzorging aan te bieden, dat wil zeggen voldoende consumpties en indien de wedstrijd na 19.45
uur zal eindigen een eenvoudige maaltijd.
• De juryleden hebben recht op een reiskosten vergoeding op basis van openbaar vervoer of indien
per auto wordt gereisd op basis van € 0,23 per kilometer.
• Om de reiskosten te beperken is het wenselijk dat juryleden zoveel mogelijk samen reizen en dat zij
bij voorkeur de gehele dag inzetbaar zijn. (Om dit te kunnen realiseren zal bij de indelingsinformatie
een lijst met adressen en telefoonnummers van de ingedeelde juryleden verstuurd worden).
• De reiskostenvergoeding wordt op de wedstrijddag door de organisatie aan de juryleden uitbetaald.
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• Indien een jurylid maar een halve dag kan/wil jureren dan moet de vereniging een tweede jurylid
voor de andere halve dag opgeven. De reiskosten van het tweede jurylid zijn voor rekening van de
vereniging.
• Voor regio- en districtskampioenschappen kunnen alleen juryleden opgegeven worden die ervaring
hebben met jureren. Het jurylid moet aantoonbaar minimaal 3 wedstrijden m.b.t. het te jureren
niveau gejureerd hebben.
• Juryleden worden aangeschreven/geïnformeerd over bijscholingen vanuit het District of de
RTCTDMN, maar men moet zich wel zelf via de campus inschrijven.
• Voor de verenigingen die zelf niet beschikken over gebrevetteerde juryleden is er een lijst met
juryleden beschikbaar waaruit een keuze kan worden gemaakt.
Deze lijst is pas na de bijscholingen op te vragen bij Ria Kamer: riakamer@ziggo.nl
• Indien juryleden uit een andere regio of district opgegeven worden, dient een kopie van het
jurybrevet meegestuurd te worden met de juryopgave.
De betreffende werkgroep bepaalt of juryleden gedurende de dag wel of niet wisselen van toestel.
Dit zal afhankelijk zijn van het aantal wedstrijdrondes op een wedstrijddag en de niveaus waarop geturnd
wordt.

Entree regio- en districtswedstrijden.
De te heffen entree voor publiek voor alle voorwedstrijden in de rayons, regio’s en de regio- en
districtskampioenschappen evenals de 3 - 4 kamp finale bedraagt € 2,00

Inschrijfgelden.
NTS wedstrijden in district Mid-West.
•
€ 23,00 per persoon voor individuele wedstrijden. (€ 11,50 per wedstrijd)
€ 50,00 per team voor teamwedstrijden.
•
€ 20,00 per groep 3 - 4 kampen recreatie TDMN.
•
Inschrijfgelden zullen d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging door de penningmeester van
district Mid-West worden geïncasseerd.
Het afmelden van turn(st)ers, gaat niet gepaard met kwijtschelding van inschrijfgeld.
Bij wijziging is nogmaals inschrijfgeld verschuldigd.
Bij het zonder reden intrekken van de machtiging, worden de turn(st)ers niet meer toegelaten tot de
wedstrijden gedurende het lopende jaar.
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Inschrijven turn(st)ers en opgave juryleden.
Inschrijven van turn(st)ers voor regiovoorwedstrijden NTS Divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4 en
Clubteamwedstrijden, 3 - 4 kamp en groepsspringwedstrijden alleen via het KNGU loket.
Voor het districtskampioenschap divisie 2-3 en niveau N2-N3-N4 hoeft niet opnieuw te worden
ingeschreven. Dit gaat middels doorstroming vanuit de regiovoorwedstrijden.
Voor regio/districtskampioenschappen TDMN NTS Divisie 4-5-6 en niveau D1-D2-D3 hoeft niet opnieuw
te worden ingeschreven. Dit gaat middels doorstroming vanuit de rayon/regiowedstrijden. Bij niet tijdig
afmelden (uiterlijk sluitingsdatum opgave jury) van geplaatste turnsters, teams en opgave van juryleden
voor regio/districtskampioenschappen blijven inschrijfgelden verschuldigd.
Voor het regiokampioenschap 3 - 4 kamp moet wel opnieuw in het loket worden ingeschreven.
Bij niet tijdig afmelden (uiterlijk sluitingsdatum opgave jury) van geplaatste teams en opgave van juryleden
blijven inschrijfgelden verschuldigd.
De opgave formulieren voor juryleden NTS Divisie 1 t/m 7 en niveau N1-N2-N3-N4-D1-D2-D3,
clubteam, 3 - 4 kamp en springwedstrijden, ook voor gebruik in de rayons, zijn te vinden op de site van het
district in de agenda bij de betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Het emailadres voor opgave van juryleden staat vermeld bij de info over de betreffende wedstrijd in het
regioboek.
• Het per e-mail gestuurde opgave formulier juryleden wordt ook per email bevestigd.
• Indien er niet binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging van de inschrijving en juryleden door de
vereniging is ontvangen, dient door de vereniging zelf, telefonisch contact te worden
opgenomen met de betreffende contactpersoon van de RTCTDMN.
• Contact personen van de RTCTDMN nemen géén contact op met de verenigingen waar de
opgave formulieren blijven.
• Bij geen tijdige ontvangst van het opgave formulier juryleden met opgave van juist
gebrevetteerde juryleden, is deelname aan de wedstrijden niet mogelijk. De betreffende
inschrijvingen via het KNGU loket worden dan ook niet geaccepteerd.
Opgave formulieren juryleden die na het verstrijken van de opgave datum binnen komen, worden niet
meer in behandeling genomen.
Onvolledig ingevulde opgave formulieren voor juryleden m.b.t. regio- districtswedstrijden, clubteam,
3 - 4 kamp en groepsspringwedstrijden worden per email teruggestuurd en worden pas geaccepteerd als
alle gegevens, dus ook met opgave van de vereiste juryleden, compleet zijn!
Eventuele fouten bij inschrijving komen voor de verantwoordelijkheid van de vereniging. Let daarbij vooral
op de juiste naam van de turn(st)ers, deze worden niet meer achteraf veranderd door de betreffende
wedstrijdorganisatie. Bij het niet juist inschrijven van een turnster, denk daarbij aan leeftijd en categorie
in verband met promotie, volgt uitsluiting.
Geef ook bij het inschrijven in het KNGU loket:
• Zondagwedstrijd : ja/nee
Inschrijfgelden zullen op of omstreeks de wedstrijddag via een machtiging worden geïncasseerd,
ten gunste van rekeningnummer 3060 23 180 Rabobank Beekbergen
t.n.v. penningmeester District Mid-West onder een duidelijke vermelding van de activiteit.
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Regio voorwedstrijden NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorie en niveaus.
Leeftijds categorie
Voorgeschreven oefenstof
Instap
Pupil 1
Pupil 2
Jeugd 1
Keuze oefenstof
Jeugd 2
Junior
Senior

Geboorte jaar
2008
2007
2006
2005
2004
2003-2002
2001 en eerder

NTS
niveau
N1
N1
N1
N1- N2
divisie 1
Supplement C
Supplement B
Supplement A

NTS
niveau
N2
N2
N2
N3
divisie 2
Supplement D
Supplement C
Supplement B

NTS
niveau
N3
N3
N4
divisie 3
Supplement E
Supplement D
Supplement C

Reglement

Algemene regelgeving turnwedstrijden regionale technische commissie turnen
dames Midden Nederland is van toepassing.
Voor meer info. (klik hier)
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- voorgeschreven oefenstof voor de onderbouw.
- keuze oefenstof voor de bovenbouw.
- wedstrijdpaspoorten zijn verplicht.

Voorwedstrijden

17 december 2016 deels 1e voorwedstrijd divisie 2-3
en niveau N2-N3-N4 in Amersfoort.
14 januari 2017 deels 1e en 2e voorwedstrijd divisie 2-3
en niveau N2-N3-N4 in Amersfoort.
28 januari 2017 deels 2e voorwedstrijd divisie 2-3, niveau N2-N3-N4
en districtskampioenschap divisie 1, N1 en jeugd N2 in Amsterdam.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van een vereniging uit regio Midden Nederland.
Deze vereniging is d.m.v. loting tijdens de jaarvergadering RTCTDMN bepaald.

Voorwedstrijden

17 december 2016 deels 1e voorwedstrijd divisie 2-3
en niveau N2-N3-N4 in Amersfoort.
14 januari 2017 deels 1e en 2e voorwedstrijd divisie 2-3
en niveau N2-N3-N4 in Amersfoort.
28 januari 2017 deels 2e voorwedstrijd divisie 2-3, niveau N2-N3-N4
en districtskampioenschap divisie 1, N1 en jeugd N2 in Amsterdam.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van een vereniging uit regio Midden Nederland.
Deze vereniging is d.m.v. loting tijdens de jaarvergadering RTCTDMN bepaald.

Inschrijving

Uiterlijk 15 oktober 2016 via het KNGU- loket.
Inschrijvingen na 15 oktober worden niet geaccepteerd.
Ontvangen inschrijvingen vóór 1 oktober worden gecontroleerd op de P/D
door de technische commissie gecontroleerd op de P/D. Eventuele fouten
worden gecommuniceerd met de vereniging. Inschrijvingen na 1 oktober
worden pas gecontroleerd na de sluitingsdatum.
Indien na sluiting blijkt dat een turnster volgens de P/D regeling verkeerd is
ingeschreven, volgt diskwalificatie.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer/coach die de turnster
inschrijft.
Niet via het KNGU loket en te laat ingeschreven turnsters kunnen niet
deelnemen aan de voorwedstrijden.
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Contactpersoon

RTCTDMN Anneke Ausma: aausma@ziggo.nl

Inschrijfgelden

Voor het NTS divisie 1, niveau N1 en jeugd 1 niveau N2 € 11,50 per persoon
en geeft recht op 1 districtskampioenschap.
Voor NTS divisie 2-3, instap, pupil 1-2 niveau N2 en niveau N3-N4
€ 23,00 per persoon en geeft recht op deelname aan 2 voorwedstrijden.

Juryleden

NTS divisie 1-2-3 en niveau N1-N2-N3-N4
Bij de inschrijving van de voorwedstrijden in het loket hoeven geen juryleden
te worden opgegeven. Juryleden dienen opgeven te worden middels het
daarvoor bestemde formulier.
• Bij inschrijving van 1 t/m 4 turnsters, opgave 1 jurylid met minimaal een
TD3 brevet voor 1 van de 3 wedstrijddagen.
• Bij inschrijving van 5 t/m 9 turnsters opgave 1 jurylid met minimaal een
TD3 brevet voor 2 van de 3 wedstrijddagen.
• Bij inschrijving van 10 t/m 14 turnsters opgave 1 jurylid met minimaal een
TD3 brevet voor 3 van de 3 wedstrijddagen.
• Bij inschrijving van 15 t/m 19 turnsters opgave 1 jurylid met minimaal een
TD3 brevet voor 3 van de 3 wedstrijddagen. En 1 extra jurylid met
minimaal TD3 brevet voor 1 wedstrijddag. (Er zal dan 1 dag zijn waarop 2
juryleden van de vereniging ingezet worden.)
• Bij inschrijving van 20 t/m 24 turnsters opgave 1 jurylid met minimaal een
TD3 brevet voor 3 van de 3 wedstrijddagen. En 1 extra jurylid met minimaal
TD3 brevet voor 2 wedstrijddagen. (Er zullen dan 2 dagen zijn waarop 2
juryleden van de vereniging ingezet worden.)
• Bij inschrijving van 25 turnsters of meer opgave 2 juryleden met minimaal
een TD3 brevet voor 3 van de 3 wedstrijddagen. (Er zullen dan op alle 3 de
wedstrijddagen 2 juryleden van de vereniging ingezet worden.)
Mochten de inschrijvingen voor seizoen 2016-17 te veel afwijken van
2015-2016 kan bovenstaande worden aangepast.
De verenigingen die deelnemen aan NTS wedstrijden zijn verplicht juryleden
verdeeld over 3 wedstrijddagen te leveren afhankelijk van het aantal
ingeschreven deelneemsters per vereniging.
De RTCTDMN en RTCTDNH bepalen voor welke wedstrijd(en) de vereniging
wordt ingedeeld om juryleden te leveren.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien een jurylid niet de hele
dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid opgegeven te worden voor het andere
dagdeel indien dat vanwege de wedstrijdindeling mogelijk is. De organisatie
van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de gemaakte reiskosten, met
uitzondering van het tweede jurylid. Hiervoor is/zijn de betreffende
vereniging(en) verantwoordelijk
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en kan niet aan de voorwedstrijden worden deelgenomen.
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Uiterlijk 15 oktober 2016 bij
Anneke Ausma: aausma@ziggo.nl
d.m.v. opgave formulieren op de Website van district Mid-West in de agenda
bij de betreffende activiteit
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Voor meer info. (Klik hier)
Indien een opgegeven jurylid niet komt opdagen, doen de turnsters buiten
mededinging mee, en telt de wedstrijd niet mee voor doorstroming naar
vervolgwedstrijden.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd. De ingezette en reserve juryleden krijgen alle
wedstrijdinformatie via e-mail toegezonden.

Doorstroming naar

Voor het seizoen 2017 is door de LTCTD gekozen voor een rechtstreekse
plaatsing voor de landelijke wedstrijden voor NTS divisie 1, N1 en jeugd N2
MN en NH. Voor deze categorieën is er nog wel een districtskampioenschap,
in het district op 28 januari 2017 in Amsterdam.
Vanuit dit kampioenschap is er geen doorstroming naar landelijke wedstrijden.
Landelijke wedstrijden NTS divisie 2-3 en niveau N2 (behalve jeugd N2)
en N3-N4 voor seizoen 2017 nog vanuit de 2 regio voorwedstrijden TDMN.
De landelijke technische commissie turnen dames bepaalt hoeveel
turnsters er per district mogen doorstromen.
De wijze waarop zal bijtijds op de website van de KNGU worden geplaatst.
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/Technisch-reglement-turnen
Districtskampioenschappen. Zaterdag 25 maart 2017 in Amsterdam.
Categorieën worden bekend gemaakt zodra inschrijving gesloten is en
aantallen turnsters bekend zijn. Doorstroming afhankelijk van het aantal
deelneemsters per categorie/niveau van MN en NH.
Districtskampioenschappen. Zaterdag 3 juni 2017 in Amsterdam.
Categorieën worden bekend gemaakt zodra inschrijving gesloten is en
aantallen turnsters bekend zijn. Doorstroming afhankelijk van het aantal
deelneemsters per categorie/niveau van MN en NH.
Als een vereniging niet voor doorstroming naar het districtskampioenschap in
aanmerking wil komen, moet dat vóór de 2e voorwedstrijd aan de
contactpersoon worden doorgegeven.
Indien vóór de 2e voorwedstrijd geen melding is gemaakt dat de vereniging niet
wil deelnemen aan de districtskampioenschappen, blijft wedstrijdgeld
verschuldigd, ook als de turnsters niet meedoen.
Voor doorstroming naar deze wedstrijd is
de beste plaatsing van 2 geturnde voorwedstrijden bepalend.
Voor meer info over doorstroming en dispensatieregeling. (klik hier)
Voor meer info over de medailleregeling. (klik hier)
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar een
districtskampioenschap dient op de wedstrijd(en) die tot plaatsing leidt
minimaal 39 punten voor zowel keuze als voorgeschreven oefenstof behaald te
worden.
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Districtskampioenschap NTS divisie 2-3 en niveau N2 (m.u.v. jeugd 1 N2)-N3-N4
Reglement

Algemene regelgeving turnwedstrijden regionale technische commissie turnen
dames Midden Nederland
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- voorgeschreven oefenstof voor de onderbouw;
- keuze oefenstof voor de bovenbouw.
- wedstrijdpaspoorten zijn verplicht.

Plaats/ datum

Zaterdag 25 maart 2017 in Amsterdam.
Categorieën worden bekend gemaakt zodra inschrijving gesloten is en
aantallen turnsters bekend zijn.
Zaterdag 3 juni 2017 in Amsterdam.
Categorieën worden bekend gemaakt zodra inschrijving gesloten is en
aantallen turnsters bekend zijn.

Organisatie

Zaterdag 25 maart 2017 door de regionale technische commissie turnen
dames Noord Holland
Zaterdag 3 juni 2017 door de regionale technische commissie turnen dames
Midden Nederland met assistentie van een vereniging uit MN. Deze vereniging
is d.m.v. loting tijdens de jaarvergadering RTCTDMN bepaald.
Dit zijn kampioenschappen van regio NH en MN samen en van hieruit kan men
niet doorstromen naar de landelijke wedstrijden
NTS divisie 2-3 en niveau N2-N3-N4
Voor doorstroming naar deze wedstrijd is
de beste plaatsing van 2 geturnde voorwedstrijden bepalend.
Voor meer info over doorstroming en dispensatieregeling. (Klik hier)
Voor meer info over de medailleregeling. (Klik hier)
Voor meer info over het inzetten van reserve turnsters. (Klik hier)

Inschrijving

Op basis van doorstroming. Na de 2e voorwedstrijd wordt doorgegeven welke
turnsters doorstromen naar het Districtskampioenschap.
Afmeldingen voor wedstrijd op 25 maart 2017 uiterlijk 3 maart 2017 doorgeven.
Afmeldingen voor wedstrijd op 3 juni 2017 uiterlijk 12 mei 2017 doorgeven.
Contactpersoon: Anneke Ausma: aausma@ziggo.nl

Inschrijfgelden

Districtskampioenschap NTS divisie 2-3
en niveau N2-N3-N4 € 11,50 per persoon.
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Uiterlijk 3 maart 2017 opgave juryleden voor de wedstrijd op 25 maart door
verenigingen d.m.v. opgave formulier op de Website van district Mid-West in de
agenda bij de betreffende activiteit
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Voor meer info. (Klik hier)
Bij doorstroming 1 t/m 20 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met minimaal een
TD3 brevet.
Bij doorstroming van 21 turnsters en meer, opgave 2 juryleden waarvan 1
jurylid verplicht met minimaal een TD3 brevet en het 2e jurylid met minimaal
een
TD2 brevet. Maximaal 3 verenigingen met niet meer dan 20 turnsters in totaal
mogen samen 1 jurylid leveren. Dit zelf regelen.
Uiterlijk 12 mei 2017 opgave juryleden voor de wedstrijd op 3 juni door
verenigingen d.m.v. opgave formulier op de Website van district Mid-West in de
agenda bij de betreffende activiteit
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Bij doorstroming 1 t/m 20 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met minimaal een
TD3 brevet.
Bij doorstroming van 21 turnsters en meer, opgave 2 juryleden waarvan 1
jurylid verplicht met minimaal een TD3 brevet en het 2e jurylid met minimaal
een
TD2 brevet. Maximaal 3 verenigingen met niet meer dan 20 turnsters in totaal
mogen samen 1 jurylid leveren. Dit zelf regelen.
Gevolgen gedeelde jury die niet komt opdagen: Alle turnsters die door de
verenigingen zijn opgegeven waarvan het jurylid niet komt opdagen, doen
buiten mededinging mee.

Opgave juryleden

Anneke Ausma: aausma@ziggo.nl
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien een jurylid niet de hele
dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid geleverd te worden voor het andere
dagdeel met hetzelfde brevet. De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het
uitbetalen van de gemaakte reiskosten, met uitzondering van het tweede
jurylid. Hiervoor is/zijn de betreffende vereniging(en) verantwoordelijk
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.
Plaatsing van de turnsters is pas definitief na opgave juryleden middels het
opgave formulier. Geen jury opgave of te late opgave wordt niet geaccepteerd.
Turnsters zijn dan niet geplaatst voor de regiokampioenschappen en doen dan
dus ook niet mee.
LET OP: De sluitingsdatum zal zeer strikt gehanteerd worden.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd. De ingezette en reserve juryleden krijgen alle
wedstrijdinformatie via e-mail toegezonden.
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Voorwedstrijden NTS divisie 4 en 5
Inschrijven

Voor de voorwedstrijden die doorstromen naar het regiokampioenschap
NTS divisie 4 en 5 is inschrijven alleen mogelijk via het
KNGU loket uiterlijk 15 oktober 2016.
Inschrijvingen na 15 oktober worden niet geaccepteerd.
Ontvangen inschrijvingen vóór 1 oktober worden gecontroleerd op de P/D.
Eventuele fouten worden gecommuniceerd met de vereniging. Inschrijvingen
na 1 oktober worden pas gecontroleerd na de sluitingsdatum.
Indien na sluiting blijkt dat een turnster volgens de P/D regeling verkeerd is
ingeschreven, volgt diskwalificatie.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer/coach die de turnster
inschrijft.
Niet via het KNGU loket en te laat ingeschreven turnsters kunnen niet
deelnemen aan de voorwedstrijden.

Doorstroming vanuit Naar het regiokampioenschap NTS divisie 4 en 5
de rayons
mogen in ieder geval per Rayon/categorie/niveau de turnsters die op het
podium gestaan hebben als nr 1, 2 of 3
Voor doorstroming naar deze wedstrijden is
de beste plaatsing van 2 voorwedstrijden bepalend.
Voor meer info over doorstroming. (klik hier)
Het totaal aantal turnsters per categorie/niveau per rayon dat door kan
stromen naar de finales, zal afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen in de
Rayons.
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar het
regiokampioenschap dient op de wedstrijd(en) die tot plaatsing leidt
minimaal 38 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald
te worden.

Opgave deelnemers

Na inschrijving worden de aantallen per categorie/niveau door de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland uit het KNGU loket
gehaald.
Aan de hand daarvan zullen de aantallen per categorie/niveau die door kunnen
stromen naar regiokampioenschappen worden bepaald. Zodra de laatste
voorronde in het rayon gehouden is zal het rayon binnen één week de
doorstroming bekend maken en de betrokken verenigingen en de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland hierover informeren.
Voor meer informatie met betrekking tot reserve turnsters. (Klik hier)
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Regiokampioenschap NTS divisie 4 en 5 TDMN.
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorie en niveaus.
Leeftijds categorie
Keuze oefenstof
Jeugd 2
Junior
Senior
Keuze oefenstof
Jeugd 2
Junior
Senior

Geboorte jaar
Divisie 4
NTS Supplement F
NTS Supplement E
NTS Supplement D
Divisie 5
NTS Supplement G
NTS Supplement F
NTS Supplement E

2004
2003-2002
2001 en eerder
2004
2003-2002
2001 en eerder

Reglement

Algemene regelgeving en wedstrijdreglement turnwedstrijden regionale
technische commissie turnen dames Turnen Dames Midden Nederland.
Voor meer info. (klik hier)
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- keuze oefenstof voor de bovenbouw.
- er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig

Doorstroming naar

Districtskampioenschap NTS divisie 4 en 5 district Mid-West:
Naar dit kampioenschap stromen vanuit het regiokampioenschap
divisie 4 en 5 door:
18 Jeugd 2 Supplement F
18 Jeugd 2 Supplement G
18 Junior Supplement E
18 Junior
Supplement F
18 Senior Supplement D
18 Senior
Supplement E
Indien blijkt dat er in bepaalde categorieën weinig inschrijvingen zijn dan kan
de doorstroming aangepast worden.
Als een vereniging niet voor doorstroming naar dit kampioenschap in
aanmerking wil komen, moet dat uiterlijk 14 april 2017 aan Els Pluimakers
worden doorgegeven.
Voor meer info over doorstroming. (klik hier)
Voor meer info over de medailleregeling. (Klik hier)
Voor meer info over reserve turnsters voor
regio- en districtskampioenschappen. (Klik hier)
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar het
districtskampioenschap dient op de wedstrijd die tot plaatsing leidt
minimaal 39 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald
te worden.

Finaledatum/ plaats

6 mei 2017 in Amersfoort.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van 1 of 2 vereniging(en) uit één van de rayons. Het rayon bepaalt
welke vereniging(en) dat is (zijn) en geeft deze vóór 1 juli 2016 door aan de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Inschrijving

Op basis van doorstroming
Uiterlijk 14 april 2017 moeten afmeldingen zijn doorgegeven aan:
Els Pluimakers

Contactpersoon

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl

Inschrijfgelden

Regiokampioenschap NTS divisie 4 en 5 € 11,50 per persoon.
Inschrijfgelden zullen d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging
door de penningmeester van district Mid-West worden geïncasseerd.

Juryleden

NTS divisie 4 en 5
Uiterlijk 14 april 2017 opgave juryleden door verenigingen
d.m.v. opgave formulier op de Website van district Mid-West in de agenda
bij de betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Elke vereniging is verplicht een opgave formulier in te sturen ook als een jurylid
gedeeld wordt.
Plaatsing van de turnsters is pas definitief na opgave juryleden middels het
opgave formulier. Geen jury opgave of te late opgave wordt niet geaccepteerd.
Turnsters zijn dan niet geplaatst voor de regiokampioenschappen en doen niet
mee.
LET OP: De sluitingsdatum zal zeer strikt gehanteerd worden.
Indien een opgegeven jurylid niet komt opdagen, doen de turnsters buiten
mededinging mee, en telt de wedstrijd niet mee voor doorstroming naar
volgende wedstrijden.

Opgave juryleden

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl
Voor meer info. (Klik hier)
Bij doorstroming 1 t/m 16 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met
minimaal een TD2 brevet of hoger. Maximaal 3 verenigingen met niet meer dan
16 turnsters in totaal mogen samen 1 jurylid leveren.
Dit zelf regelen.
Bij doorstroming van 17 turnsters en meer, opgave 2 juryleden beiden met
minimaal een TD2 brevet.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien het jurylid niet voor de
hele dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid opgegeven te worden voor het andere
dagdeel. De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de
gemaakte reiskosten. met uitzondering van het tweede jurylid. Hiervoor is/zijn
de betreffende vereniging(en) verantwoordelijk.
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd. De ingezette en reserve juryleden krijgen alle
wedstrijdinformatie via e-mail toegezonden.
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Districtskampioenschap NTS divisie 4 en 5
Reglement

Zie wedstrijdinformatie regionale technische commissie turnen dames
Noord Holland
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- keuze oefenstof voor de bovenbouw.
- er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig.

Plaats/ datum

20 mei 2017 in Amsterdam.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Noord Holland met
assistentie van een vereniging uit NH.
Dit is een finale van regio NH en MN samen.
De beste plaatsing uit het regiokampioenschap telt voor de doorstroming.
Voor meer info over doorstroming. (Klik hier)
Voor meer info over de medailleregeling. (Klik hier)
Voor meer info over reserve turnsters voor regio- en
districtskampioenschappen. (Klik hier)

Inschrijving

Op basis van doorstroming
Uiterlijk 8 mei 2017 moeten afmeldingen zijn doorgegeven aan;
Els Pluimakers.

Contactpersoon

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl

Inschrijfgelden

Districtskampioenschap NTS divisie 4 en 5 € 11,50 per persoon.

Juryleden

NTS divisie 4 en 5
Uiterlijk 8 mei 2017 opgave juryleden door verenigingen d.m.v.
opgave formulier op de Website van district Mid-West in de agenda bij de
betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Elke vereniging is verplicht een opgave formulier in te sturen ook als een jurylid
gedeeld wordt.
Plaatsing van de turnsters is pas definitief na opgave juryleden middels het
opgave formulier.
Geen jury opgave of te late opgave wordt niet geaccepteerd. Turnsters zijn dan
niet geplaatst voor de districtskampioenschappen en doen niet mee.
LET OP: De sluitingsdatum zal zeer strikt gehanteerd worden.
.
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Opgave juryleden

KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl
Voor meer info. (Klik hier)
Bij doorstroming 1 t/m 20 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met
minimaal een TD2 brevet of hoger. Maximaal 4 verenigingen met niet meer dan
20 turnsters in totaal mogen samen 1 jurylid leveren. Dit zelf regelen.
Bij doorstroming van 21 turnsters en meer, opgave 2 juryleden beiden met
minimaal een TD2 brevet.
Gevolgen gedeelde jury die niet komt opdagen:
Alle turnsters die door de verenigingen zijn opgegeven waarvan het jurylid niet
komt opdagen, doen buiten mededinging mee.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien het jurylid niet voor de
hele dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid opgegeven te worden voor het andere
dagdeel.
De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de gemaakte
reiskosten, met uitzondering van het tweede jurylid. Hiervoor is/zijn de
betreffende vereniging(en) verantwoordelijk
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd.
De ingezette en reserve juryleden krijgen alle wedstrijdinformatie via e-mail
toegezonden.
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Regio Mid.Ned.

Voorwedstrijden NTS niveau D1 en D2.
Inschrijven

Voor de voorwedstrijden die doorstromen naar het regiokampioenschap
NTS niveau D1 en D2 is inschrijven alleen mogelijk via
het KNGU loket uiterlijk 15 oktober 2016.
Inschrijvingen na 15 oktober worden niet geaccepteerd.
Niet via het KNGU loket en te laat ingeschreven turnsters kunnen niet
deelnemen aan de voorwedstrijden.

Doorstroming vanuit Naar het regiokampioenschap NTS niveau D1 en D2 mogen in ieder geval per
de rayons
Rayon/categorie/niveau de turnsters die op het podium gestaan hebben
als nr 1, 2 of 3. Voor doorstroming naar deze wedstrijden is
de beste plaatsing van 2 voorwedstrijden bepalend.
Voor meer info over doorstroming. (klik hier)
Het totaal aantal turnsters per categorie/niveau per rayon dat door kan
stromen naar de finales, zal afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen in de
Rayons. Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar het
regiokampioenschap dient op de wedstrijd(en) die tot plaatsing leidt
minimaal 38 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald
te worden.

Opgave deelnemers

Na inschrijving worden de aantallen per categorie/niveau door regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland uit het KNGU
loket gehaald.
Aan de hand daarvan zullen de aantallen per categorie/niveau die door kunnen
stromen naar regiokampioenschappen worden bepaald. Zodra de laatste
voorronde in het rayon gehouden is zal het rayon binnen één week de
doorstroming bekend maken en de betrokken verenigingen en de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland hierover informeren.
Reserve turnsters voor regio- en districtskampioenschappen. (Klik hier)
Dit seizoen zal er vanwege het grote aantal turnsters in de categorie
instap D2 in totaal 28 turnsters vanuit de rayons kunnen doorstromen naar
de A finale instap D2 het regiokampioenschap D1-D2 op 13 mei 2017 in
Amersfoort.
Van daaruit stromen de beste 14 turnsters naar het districtskampioenschap
D1-D2 op 10 juni 2017 in Amsterdam.
Een aantal Instap D2 turnsters die zich niet geplaatst hebben vanuit de rayons
voor het regiokampioenschap D1-D2 op 13 mei 2017 stromen dan door naar
een te houden B finale bij het regiokampioenschap divisie 6+D3 op 3 juni 2017
in Amersfoort /Hooglanderveen. Hoeveel dit er zullen zijn is afhankelijk van het
totaal aantal turnsters van instap D2 en het totaal aantal turnsters per categorie
van divisie 6+D3 Deze instap D2 turnsters stromen niet door naar het
districtskampioenschap D1+D2.
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Regiokampioenschap NTS niveau D1 en D2 TDMN
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorie en niveaus.
Leeftijds categorie
Voorgeschreven oefenstof
Instap
Pupil 1
Pupil 2
Jeugd 1
Voorgeschreven oefenstof
Instap
Pupil 1
Pupil 2
Jeugd 1

Geboorte jaar

NTS Niveau

2008
2007
2006
2005

D1
D1
D1
D1

2008
2007
2006
2005

D2 A finale
D2
D2
D2

Reglement

Algemene regelgeving en wedstrijdreglement turnwedstrijden
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.
Voor meer info. (klik hier)
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- voorgeschreven oefenstof voor de onderbouw.
- er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig.

Doorstroming naar

Districtskampioenschap NTS niveau D1 en D2 district Mid-West.
Naar dit kampioenschap stromen vanuit
het regiokampioenschap NTS niveau D1 en D2 door:
14 Instap D1
14 Instap D2 A finale
14 Pupil 1 D1
14 Pupil 1 D2
14 Pupil 2 D1
14 Pupil 2 D2
14 Jeugd 1 D1
14 Jeugd 1 D2
Indien blijkt dat er in bepaalde categorieën weinig inschrijvingen zijn dan kan
de doorstroming aangepast worden.
Als een vereniging niet voor doorstroming naar dit kampioenschap in
aanmerking wil komen, moet dat uiterlijk 21 april 2017 aan Els Pluimakers
worden doorgegeven.
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar het
districtskampioenschap dient op de wedstrijd die tot plaatsing leidt
minimaal 39 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald
te worden.
Voor meer info over doorstroming. (klik hier)
Voor meer info over de medailleregeling. (Klik hier)
Voor meer info over reserve turnsters voor regio- en
districtskampioenschappen. (Klik hier)

Finaledatum/ plaats

13 mei 2017 in Amersfoort.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van 1 of 2 vereniging(en) uit één van de rayons. Het rayon bepaalt
welke vereniging(en) dat is (zijn) en geeft deze vóór 1 juli 2016 door aan de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.

25

Activiteitenboek RTCTD MN, 24 september 2016
Seizoen 2016-2017

KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Inschrijving

Op basis van doorstroming.
Uiterlijk 21 april 2017 moeten afmeldingen zijn doorgegeven aan:
Els Pluimakers.

Contactpersoon

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl

Inschrijfgelden

Regiokampioenschap NTS niveau D1 en D2 € 11,50 per persoon.
Inschrijfgelden zullen d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging
door de penningmeester van district Mid-West worden geïncasseerd.

Juryleden

NTS niveau D1 en D2
Uiterlijk 21 april 2017 opgave juryleden door verenigingen d.m.v.
opgave formulier op de Website van district Mid-West in de agenda bij de
betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Elke vereniging is verplicht een opgave formulier in te sturen ook als een jurylid
gedeeld wordt.
Plaatsing van de turnsters is pas definitief na opgave juryleden middels het
opgave formulier. Geen jury opgave of te late opgave wordt niet geaccepteerd.
Turnsters zijn dan niet geplaatst voor de regio kampioenschappen en doen
niet mee.
LET OP: De sluitingsdatum zal zeer strikt gehanteerd worden.

Opgave juryleden

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl
Voor meer info. (Klik hier)
Bij doorstroming 1 t/m 16 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met
minimaal een TD2 brevet of hoger. Maximaal 3 verenigingen met niet meer
dan 16 turnsters in totaal mogen samen 1 jurylid leveren. Dit zelf regelen.
Bij doorstroming van 17 turnsters en meer, opgave 2 juryleden waarvan één
verplicht met minimaal een TD2 brevet. Indien de inschrijving alleen
voorgeschreven oefenstof NTS niveau D2 betreft is een jurylid met een TD1
brevet toegestaan. Het TD1 jurylid dient aantoonbaar ervaring met jureren te
hebben.
Gevolgen gedeelde jury die niet komt opdagen:
Alle turnsters die door de verenigingen zijn opgegeven waarvan het jurylid niet
komt opdagen, doen buiten mededinging mee en telt de wedstrijd niet mee
voor doorstroming naar volgende wedstrijden.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien het jurylid niet voor de
hele dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid opgegeven te worden voor het andere
dagdeel.
De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de gemaakte
reiskosten, met uitzondering van het tweede jurylid. Hiervoor is/zijn de
betreffende vereniging(en) verantwoordelijk.
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd.
De ingezette en reserve juryleden krijgen alle wedstrijdinformatie via e-mail
toegezonden.
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Districtskampioenschap NTS niveau D1 en D2 inclusief A finale instap D2.
Reglement

Algemene regelgeving en wedstrijdreglement turnwedstrijden de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland.
Voor meer info. (klik hier)
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- voorgeschreven oefenstof voor de onderbouw.
- er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig.

Plaats/ datum

10 juni 2017 in Amsterdam.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van 1 of 2 vereniging(en) uit één van de rayons. Het rayon bepaalt
welke vereniging(en) dat is (zijn) en geeft deze vóór 1 juli 2016 door aan de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.
Dit is een districtkampioenschap van regio NH en MN samen.
De beste plaatsing uit het regiokampioenschap telt voor de doorstroming.
Voor meer info over doorstroming. (klik hier)
Voor meer info over de medailleregeling. (klik hier)
Voor meer info over reserve turnsters voor regio- en
districtskampioenschappen. (Klik hier)

Inschrijving

Op basis van doorstroming
Uiterlijk 19 mei 2017 moeten afmeldingen zijn doorgegeven aan:
Els Pluimakers.

Contactpersoon

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl

Inschrijfgelden

Districtskampioenschap NTS niveau D1 en D2 € 11,50 per persoon.

Juryleden

NTS niveau D1 en D2.
Uiterlijk 19 mei 2017 opgave juryleden door verenigingen d.m.v.
opgave formulier op de Website van district Mid-West in de agenda bij de
betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Elke vereniging is verplicht een opgave formulier in te sturen ook als een jurylid
gedeeld wordt.
Plaatsing van de turnsters is pas definitief na opgave juryleden middels het
opgave formulier.
Geen jury opgave of te late opgave wordt niet geaccepteerd.
Turnsters zijn dan niet geplaatst voor de districtskampioenschappen en doen
niet mee.
LET OP: De sluitingsdatum zal zeer strikt gehanteerd worden.
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Opgave juryleden

KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Els Pluimakers: e.pluimakers@xs4all.nl
Voor meer info. (Klik hier)
Bij doorstroming inschrijving 1 t/m 20 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met
minimaal een TD2 brevet of hoger. Maximaal 4 verenigingen met niet meer dan
20 turnsters in totaal mogen samen 1 jurylid leveren. Dit zelf regelen.
Bij doorstroming inschrijving van 21 turnsters en meer, opgave 2 juryleden
waarvan één verplicht met minimaal een TD2 brevet. Indien de inschrijving
alleen voorgeschreven oefenstof NTS niveau D2 betreft is een jurylid met een
TD1 brevet toegestaan.
Gevolgen gedeelde jury die niet komt opdagen:
Alle turnsters die door de verenigingen zijn opgegeven waarvan het jurylid niet
komt opdagen, doen buiten mededinging mee.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien het jurylid niet voor de
hele dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid opgegeven te worden voor het andere
dagdeel.
De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de gemaakte
reiskosten, met uitzondering van het tweede jurylid. Hiervoor is/zijn de
betreffende vereniging(en) verantwoordelijk
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd.
De ingezette en reserve juryleden krijgen alle wedstrijdinformatie via e-mail
toegezonden.
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

Voorwedstrijden divisie 6 en NTS niveau D3
Inschrijven

Voor voorwedstrijden die doorstromen naar een regiokampioenschap
NTS divisie 6 en niveau D3 is inschrijven alleen mogelijk via het
KNGU loket uiterlijk 15 oktober 2016.
Inschrijvingen na 15 oktober worden niet geaccepteerd.
Ontvangen inschrijvingen vóór 1 oktober worden gecontroleerd op de P/D.
Eventuele fouten worden gecommuniceerd met de vereniging. Inschrijvingen
na 1 oktober worden pas gecontroleerd na de sluitingsdatum.
Indien na sluiting blijkt dat een turnster volgens de P/D regeling verkeerd is
ingeschreven, volgt diskwalificatie.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer/coach die de turnster
inschrijft.
Niet via het KNGU loket en te laat ingeschreven turnsters kunnen niet
deelnemen aan de voorwedstrijden.

Doorstroming vanuit Naar het regiokampioenschap NTS divisie 6 en niveau D3 mogen in ieder
de rayons
geval per Rayon/categorie/niveau de turnsters die op het podium gestaan
hebben als nr 1, 2 of 3. Voor doorstroming naar deze wedstrijden is
de beste plaatsing van 2 voorwedstrijden bepalend.
Voor meer info over doorstroming. (klik hier)
Het totaal aantal turnsters per categorie/niveau per rayon dat door kan
stromen naar de finales, zal afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen in de
Rayons.
Om in aanmerking te komen voor de doorstroming naar het
regiokampioenschap dient op de wedstrijd(en) die tot plaatsing leidt
minimaal 38 punten voor zowel keuze- als voorgeschreven oefenstof behaald
te worden.

Opgave deelnemers

Na inschrijving worden de aantallen per categorie/niveau door de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland uit het KNGU
loket gehaald.
Aan de hand daarvan zullen de aantallen per categorie/niveau die door kunnen
stromen naar regiokampioenschappen worden bepaald.
Zodra de laatste voorronde in het rayon gehouden is zal het rayon binnen één
week de doorstroming bekend maken en de betrokken verenigingen en de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland hierover
informeren.
Reserve turnsters voor regio- en districtskampioenschappen. (Klik hier)

B finale instap D2

Een aantal Instap D2 turnsters die zich niet geplaatst hebben vanuit de rayons
voor het regiokampioenschap D1-D2 op 13 mei 2017 stromen door naar een
te houden B finale naast het regiokamp divisie 6+D3 op 3 juni 2017.
Hoeveel dit er zullen zijn is afhankelijk van het totaal aantal turnsters van
instap D2 en het totaal aantal turnsters per categorie van divisie 6+D3.
Deze instap D2 turnsters stromen niet door naar het districtkamp D1+D2.
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Regiokampioenschap NTS divisie 6 en niveau D3 en B finale instap D2 TD MN.
Indeling/aanbod divisies, leeftijdscategorie en niveaus.
Leeftijdscategorie
Voorgeschreven oefenstof
Instap
Instap
Pupil 1
Pupil 2
Jeugd 1
Keuze oefenstof
Jeugd 2
Junior
Senior

Geboorte jaar
2008
2008
2007
2006
2005
2004
2003-2002
2001 en eerder

NTS niveau
D2 B finale
D3
D3
D3
D3
Divisie 6
NTS Supplement H
NTS Supplement G
NTS Supplement F

Reglement

Algemene regelgeving en wedstrijdreglement turnwedstrijden van de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland is van toepassing.
Voor meer info. (klik hier)
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU.
- voorgeschreven oefenstof voor de onderbouw.
- keuze oefenstof voor de bovenbouw.
- er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig.

Doorstroming

Er is geen doorstroming naar een districtskampioenschap voor
NTS divisie 6 en niveau D3 en de B finale instap D2.
Voor meer info over de medailleregeling. (klik hier)
Voor meer info over reserve turnsters voor regio- en
districtkampioenschappen. (Klik hier)

Finaledatum/ plaats

3 juni 2017 in Amersfoort.

Organisatie

Door de regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van 1 of 2 vereniging(en) uit één van de rayons. Het rayon bepaalt
welke vereniging(en) dat is (zijn) en geeft deze vóór 1 juli 2016 door aan de
regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland.

Inschrijving

Op basis van doorstroming.
Uiterlijk 12 mei 2017 moeten afmeldingen zijn doorgegeven aan:
Ria Kramer

Contactpersoon

Ria Kramer: riakramer@ziggo.nl

Inschrijfgelden

Regiokampioenschap NTS divisie 6 en niveau D3 en
B finale instap D2 € 11,50 per persoon.
Inschrijfgelden zullen d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging
door de penningmeester van district Mid-West worden geïncasseerd.
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KNGU District Mid-West
Regio Mid.Ned.

NTS divisie 6 en niveau D3 en B finale instap D2.
Uiterlijk 19 mei 2017 opgave juryleden door verenigingen d.m.v.
opgave formulier op de Website van district Mid-West in de agenda bij de
betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx
Elke vereniging is verplicht een opgave formulier in te sturen ook als een jurylid
gedeeld wordt.
Plaatsing van de turnsters is pas definitief na opgave juryleden middels het
opgave formulier. Geen jury opgave of te late opgave wordt niet geaccepteerd.
Turnsters zijn dan niet geplaatst voor de regiokampioenschappen en doen niet
mee.
LET OP: De sluitingsdatum zal zeer strikt gehanteerd worden.

Opgave juryleden

Ria Kramer: riakramer@ziggo.nl
Voor meer info. (Klik hier)
Bij doorstroming 1 t/m 16 turnsters, opgave 1 jurylid verplicht met
minimaal een TD2 brevet of hoger. Maximaal 3 verenigingen met niet meer dan
16 turnsters in totaal mogen samen 1 jurylid leveren. Dit zelf regelen.
Bij doorstroming van 17 turnsters en meer, opgave 2 juryleden waarvan één
verplicht met minimaal een TD2 brevet. Indien de inschrijving alleen
voorgeschreven oefenstof betreft is een jurylid met een TD1 brevet toegestaan.
Het TD1 jurylid dient aantoonbaar ervaring met jureren te hebben.
Gevolgen gedeelde jury die niet komt opdagen:
Alle turnsters die door de verenigingen zijn opgegeven waarvan het jurylid niet
komt opdagen, doen buiten mededinging mee.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Indien het jurylid niet voor de
hele dag inzetbaar is, dient een 2e jurylid opgegeven te worden voor het andere
dagdeel.
De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de gemaakte
reiskosten. met uitzondering van het tweede jurylid. Hiervoor is/zijn de
betreffende vereniging(en) verantwoordelijk.
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd. De ingezette en reserve juryleden krijgen alle
wedstrijdinformatie via e-mail toegezonden.
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Clubteamwedstrijd.
Categorie/leeftijd

Instap – pupil 1 – pupil 2 – jeugd 1 – jeugd 2 – junior – senior.

Reglement

Algemene regelgeving en wedstrijdreglement turnwedstrijden van de regionale
technische commissie turnen dames Midden Nederland is van toepassing.
Voor meer info (klik hier)
Tevens het Nationaal Turn Systeem KNGU:
- keuze oefenstof voor de bovenbouw.
- voorgeschreven oefenstof voor de onderbouw.
- er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig.

Niveaus

Teams kunnen worden samengesteld uit de volgende NTS supplementen
Keuzeoefenstof.
Jeugd 2 – junior – senior: A en B
Jeugd 2 – junior – senior: C
Jeugd 2 – junior – senior: D
Jeugd 2 – junior
:E
Jeugd 1 mag inschrijven als jeugd 2
Voorgeschreven oefenstof 4 categorieën:
Instap N1 + N2 + D1 + pupil 1 N3 + pupil 1 D1
Pupil 1 N1 + N2 + Pupil 2 N2 + N3 + D1 + Jeugd 1 N4 + D1
Pupil 2 N1 + Jeugd 1 N2 + N3
Jeugd 1 N1
Vrije inschrijving.
Vooralsnog geen limiet aan het aantal teams per vereniging/niveau.
Het is aan de RTCTDMN, wanneer de inschrijvingen het wedstrijdformat
(max. 48 teams) te boven gaan, hierin een beslissing te nemen.
-

-

Samenstelling team

Voor alle niveaus geldt dat er ingeschreven kan worden voor het niveau
waarop individueel wordt geturnd.
De turnsters team A en B mogen samen 1 team vormen maar worden op
hun eigen niveau beoordeeld.
Een niveau hoger inschrijven is altijd toegestaan, dit heeft geen
consequenties voor de inschrijving van de individuele wedstrijden van de
KNGU.
Een niveau lager inschrijven is niet toegestaan.
Turnsters worden volgens het ingeschreven niveau beoordeeld.
Er zijn geen wedstrijdpaspoorten nodig.
Alleen springen met plank bij de keuze oefenstof.
Niveau D1-N1-N2-N3-N4 springt met trampolineplank.
m.u.v. jeugd 1 N1 die springt met verenplank.

5-4-3
Een team bestaat uit 5 turnsters.
Per toestel turnen er 4 turnsters.
De beste 3 cijfers tellen voor het ploegtotaal.
Uiteraard kunnen ook 4 of 3 turnsters worden opgegeven die dan alle
toestellen turnen.
Een turnster kan slechts inschrijven voor één team.
Per team mag één turnster van een andere vereniging ingeschreven worden.
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Datum/plaats

15 april 2017 in Amersfoort

Organisatie

Regionale technische commissie turnen dames Midden Nederland met
assistentie van een vereniging uit regio Midden Nederland. Deze vereniging is
d.m.v. loting tijdens de jaarvergadering RTCTDMN bepaald.

Inschrijving

Via het KNGU loket
Uiterlijk 24 februari 2017.

Contactpersoon

Anneke Ausma aausma@ziggo.nl
De samenstelling van een ploeg kan tot zondag voor de wedstrijd gewijzigd
worden. Na zondag is dit niet meer mogelijk.

Inschrijfgelden

€ 50,00 per team.
Inschrijfgelden zullen d.m.v. een doorlopende machtiging van de vereniging
door de penningmeester van district Mid-West worden geïncasseerd.

Juryleden

Voor meer info (Klik hier)
Uiterlijk 24 februari 2017 opgave juryleden door verenigingen d.m.v.
opgave formulier op de Website van district Mid-West in de agenda bij de
betreffende activiteit.
http://midwest.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx

Opgave juryleden

Anneke Ausma aausma@ziggo.nl
Bij inschrijving van 1 team 1 jurylid TD3.
Bij inschrijving van 2 teams of meer 2 juryleden waarvan 1 minimaal TD3
het andere jurylid minimaal TD2.
De juryleden moeten de hele dag inzetbaar zijn. Voor deze wedstrijd kunnen
geen juryleden voor een halve dag ingezet worden.
Zonder opgave van een jurylid met het juiste brevet wordt de inschrijving niet
geaccepteerd en geretourneerd.
De organisatie van de wedstrijd zorgt voor het uitbetalen van de gemaakte
reiskosten.

Wedstrijdinformatie

De wedstrijdindeling wordt op de website geplaatst in de agenda bij de
betreffende wedstrijd.
De ingezette en reserve juryleden krijgen alle wedstrijdinformatie via e-mail
toegezonden.
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