DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TRAMPOLINESPRINGEN MID-WEST
Datum: zaterdag 26 januari 2013
Plaats: Trampolinehal bij Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtweg 4 in Alkmaar
Organisatie: Triffis i.s.m. District Mid-West afdeling Mid en West Trampolinespringen

Districtskampioenschap Individueel en Synchroon
 Alle categorieën ingevolge de richtlijnen wedstrijdzaken KNGU Commissie Trampolinespringen in
de klassen CDE en F (zie bijlage). F-klasse heeft nog geen wedstrijden gesprongen.
 Een ieder springt de voor hem/haar geldende verplichte oefenstof K.N.G.U.
 De maximum moeilijkheidsgraad volgens de richtlijnen K.N.G.U. voor individuele PW wedstrijden.
 Na de voorronde gaan de beste 70% met een maximum van 10 naar de finales .
 De finales starten vanaf 0.



Dagindeling: ‘s morgens synchroon en ‘s middags individueel
Kosten:
 € 11,50 per ingeschreven synchroon paar
 € 9,00 per ingeschreven individuele deelnemer/-ster

 Inschrijving moet uiterlijk 15 december 2012 binnen zijn via het inschrijfformulier (komt op de
KNGU site-trampolinespringen - wedstrijdzaken - inschrijfformulieren – District Mid-WEST
Districtskampioenschappen) en per E-mail naar Saskia van Dijk: pgtrampoline@gmail.com en
Linda Groefsema: trampolinespringen.west@live.nl
 Juryleden: Bij inschrijving dient tevens een opgave te worden gedaan van de beschikbare
gebrevetteerde juryleden en welke functie ze willen uitvoeren. Het aantal te leveren juryleden is
naar rato van de ingeschreven deelnemers. Het kan zijn dat we meer juryleden vragen dan je bij
inschrijving hebt aangemeld, maar we proberen eerst of zich genoeg vrijwilligers aanmelden.

Met vriendelijk groeten,
Saskia van Dijk en Linda Groefsema.
Bijlage met categorieën z.o.z.

Klasses Plaatsingswedstrijden Trampolinespringen District
Klasse
Senior dames en heren

niveau Geboortejaar
C
1995 of eerder

Junior meisjes en jongens C

1996 - 1998

Jeugd meisjes en jongens C

1999 - 2001

Pupil meisjes en jongens C

2002 - 2004

Senior gemengd

D

1995 of eerder

Junior gemengd

D

1996 - 1998

Jeugd meisjes en jongens D

1999 - 2001

Pupil meisjes en jongens D

2002 - 2004

Instap meisjes en jongens D

2005 - 2007

Jeugd gemengd

E

1999 - 2001

Pupil gemengd

E

2002 - 2004

Instap gemengd

E

2005 – 2007

Jeugd gemengd

F

1999 - 2001

Pupil gemengd

F

2002 - 2004

Instap gemengd

F

2005 – 2007

Bij C en D-klasse zijn de meisjes en jongens aparte categorieën, bij de E en F-klasse niet.
De Commissie behoudt zich het recht aaneensluitende leeftijdsklassen in hetzelfde niveau samen te
voegen indien er in een leeftijdsklasse minder dan 15 inschrijvingen zijn en het niveau bij
samenvoeging niet meer deelnemers kent dan 24.
Speciaal voor het Districtskampioenschap geldt dat de Commissie ook meerdere klassen kan
samenvoegen, bij een te klein aantal inschrijvingen!
Een wedstrijdpaspoort is niet nodig voor deze wedstijd.

