WEDSTRIJDSCHEMA EN DEELNEMERSLIJST
TURNCOMPETITIE RAYON TURNADO
SEIZOEN 2017 - 2018
3 januari 2019
Beste Turnvrienden,
Bij deze de gegevens van de 2e voorwedstrijd turncompetitie Rayon Turnado
Jeugd en Junior div 4, Div 5, Div 6, Jeugd D2, Pre pre instap D1 en Pre pre instap D2.
De organisatie van de turncompetitie is in handen van SV. Beesd in samenwerking
met Rayon Turnado.
Deze zal worden gehouden op:
2 februari 2019 te Sporthal Parijsch Culemborg
07:30 uur
08:00 uur
08:10 uur
09:55 uur
10:05 uur
10:25 uur
11:55 uur
12:05 uur
12:25 uur
14:35 uur
14:45 uur
15:05 uur
17:35 uur
17:55 uur

zaal open
warming-up wedstrijd 1
opening en aanvang wedstrijd 1
einde wedstrijd 1, warming-up wedstrijd 2
uitslag wedstrijd 1 en opmars wedstrijd 2
aanvang wedstrijd 2
einde wedstrijd 2, warming-up wedstrijd 3
uitslag wedstrijd 2, opmars wedstrijd 3
aanvang wedstrijd 3
einde wedstrijd 3, warming-up wedstrijd 4
uitslag wedstrijd 3, opmars wedstrijd 4
aanvang wedstrijd 4
einde wedstrijd 4
uitslag wedstrijd 4

Belangrijke punten.
 Deelnemers wedstrijd 2,3 en 4 een half uur voor aanvang aanwezig zijn.
 Indien u uitvallers heeft s.v.p. melden aan de wedstrijdleiding bij aanvang van de
warming-up van de desbetreffende wedstrijd.
 Beoordeling NTS map 2017-2020 K.N.G.U c.q. FIG reglement.
 Bij gecombineerde groep de juiste klasse aangeven s.v.p.
 Voor een vlot verloop van de wedstrijd dienen de turnsters tijdig klaar te staan voor
wedstrijdoefening.
 De wedstrijdvolgorde is Olympisch
 Er is een tribune aanwezig en een kantine.
 Entree € 2,00 voor volwassenen en kinderen
Wij verzoeken u om enige discipline in acht te nemen, Dat betreft leiding, turnsters en
supporters, zowel op als buiten de vloer en dus ook in de kleedkamers en op de tribune.
Geen drinken en eten op de wedstrijdvloer!
Tevens verwacht de organisatie, dat de medewerking van de leiding bij evt. verstellen of
verplaatsen van toestellen op eenzelfde vriendschappelijke wijze zal verlopen als
voorgaande wedstrijden.
Het Rayonbestuur en de organiserende vereniging wensen u allen sportieve en gezellige
wedstrijden toe.
Contact adres: Sanne Papavoine

tel: 0345-532521

