rayonboek
Informatie
wedstrijden

RAYON EEMLAND
SEIZOEN 2018-2019
1

Inhoudsopgave
1. Samenstelling commissie rayon Eemland..................................................................................................3
2. Contactpersonen wedstrijden rayon Eemland ..........................................................................................3
3. Contactpersonen juryzaken rayon Eemland ..............................................................................................3
4. Overige informatieadressen rayon Eemland .............................................................................................3
5. Algemene bepalingen wedstrijden rayon Eemland ..................................................................................3
6. KNGU-voorschriften betreffende licentiebeleid .........................................................................................7
7. Jury brevetten ..................................................................................................................................................8
8. Zittingsduur rayon commissieleden ............................................................................................................8
9. Wedstrijdmogelijkheden in rayon Eemland seizoen 2018-2019 .........................................................10
10. Wedstrijdschema 2018-2019 ...................................................................................................................11
13. Rayonkampioenschappen..........................................................................................................................13
14. Voorwedstrijden D1 en supplement D t/m H divisie 4 t/m 7 rayon Eemland ..............................15
15. Voorwedstrijd 3-4 kamp jongens en meisjes Rayon Eemland ..........................................................17
16. Voorwedstrijden D2 en D3 ........................................................................................................................19
17. Rayon wedstrijd Pre instap 1 en 2, D1-D2-D3 .....................................................................................21
Bijlage 1: Wedstrijdorganisatie Rayon Eemland .........................................................................................24
Bijlage 2: Taken wedstrijdleider (speaker)...................................................................................................28
Bijlage 3: Taken catering ..................................................................................................................................30
Bijlage 4: Werkzaamheden na afloop van wedstrijden .............................................................................31
Bijlage 5: Formulier specificatie kassaldo ontvangen recettes ( entreegelden) ..................................32
Bijlage 6: Afspraken Turn Inn .........................................................................................................................33

2

1. Samenstelling commissie rayon Eemland
De correspondentie naar alle leden van de rayoncommissie gaat via rayoneemland@ziggo.nl
Rayonleden:
Henny Bosman-Meesters, secretariswerkzaamheden
Marleen Geerling, voorzitten vergaderingen en juryzaken
Ester Disseldorp, wedstrijdindelingen
Juanita van der Zwaard, juryzaken
José Stoeltie

2. Contactpersonen wedstrijden rayon Eemland
De correspondentie naar alle contact personen gaat via rayoneemland@ziggo.nl
Contactpersoon rayonkampioenschappen D1+N3-N4+3e t/m 5e divisie:
Henny Bosman
Contactpersoon D1+Keuzeoefenstof:
Henny Bosman
Contactpersoon voorgeschreven oefenstof D2+D3:
Marleen Geerling
Contactpersoon pre-instap 1 en 2
Ester Disseldorp
Contactpersoon 3-4 kamp:
Juanita van der Zwaard

3. Contactpersonen juryzaken rayon Eemland
De correspondentie met contactpersonen juryzaken gaat via rayoneemland@ziggo.nl
Contactpersonen juryzaken keuze oefenstof, voorgeschreven oefenstof en
recreatiewedstrijden:
Marleen Geerling en Juanita van der Zwaard
Contactpersoon jury op de vrijdag voor elke wedstrijd (bij ziekte van ingedeelde juryleden)
Juanita van der Zwaard, tel.nr. 06-47504477

4. Overige informatieadressen rayon Eemland
Algemene vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: rayoneemland@ziggo.nl

5. Algemene bepalingen wedstrijden rayon Eemland
Deelname:

Voor alle wedstrijden geldt dat de deelneemsters/deelnemers lid moeten zijn
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van de KNGU en slechts uit mogen komen voor één vereniging. Overschrijving
naar een andere vereniging kan alleen volgens de geldende KNGU bepalingen.
Organisatie:

Inschrijving en deelname aan wedstrijden betekent ook, dat een vereniging vallende onder rayon Eemland - bereid is, samen met een andere vereniging
een wedstrijd te organiseren. De organiserende verenigingen dienen twee
maanden voor de wedstrijd bij de rayoncommissie een contactpersoon
op te geven.
Deze verenigingen zoeken zelf contact met elkaar om te starten met de
voorbereidingen.
De contactpersoon van de vereniging en de contactpersoon van het rayon
zorgen dat ze minimaal 4 weken van te voren contact met elkaar opnemen
om de voortgang van de te organiseren wedstrijd door te nemen, via
rayoneemland@ziggo.nl om alle zaken door te nemen.

Leeftijd:

De voor bepaalde categorieën geldende leeftijden worden in de
wedstrijdgegevens aangegeven.

Paspoorten:

Voor D1, D2, D3 en 4e t/m 7e divisie zijn bij rayon-, regio- en
districtswedstrijden geen wedstrijdpaspoorten verplicht.
De regelingen voor N1 t/m N4 en 1e t/m 3e divisie zijn te vinden in het
Regioboek Midden Nederland seizoen 2018-2019.

Inschrijving:

Inschrijvingen geschieden uitsluitend digitaal via het KNGU loket (voor nadere
info zie Regioboek TD MN).
Alle gevraagde gegevens dienen volledig ingevuld te worden. Onvolledige
inschrijvingen worden geweigerd. Voor alle wedstrijden geldt, dat zonder de
opgave van de vereiste juryleden en de bereidheid tot het organiseren van
wedstrijden deelname niet mogelijk is. Het inwisselen van ingeschreven
turnsters voor andere turnsters is niet toegestaan.

Wedstrijdgegevens:
De wedstrijdgegevens worden niet meer gemaild naar de contactpersonen die
bij inschrijving zijn opgegeven. De wedstrijd- en juryinfo worden 2-3 weken
van tevoren op de website gezet. Juryleden krijgen nog wel alle info gemaild.
Juryleden:

De deelnemende verenigingen zijn verplicht om voor alle wedstrijden één of
meerdere juryleden te leveren. De aanwezigheid van voldoende juryleden met
de juiste opleiding is de verantwoordelijkheid van de deelnemende
verenigingen. Er worden geen inschrijvingen geaccepteerd als niet tijdig het
aangegeven aantal juryleden (met het juiste brevet) is aangemeld. Wanneer
een opgegeven en ingedeeld jurylid wegblijft bij de betreffende wedstrijd en de
vereniging niet heeft gezorgd voor adequate vervanging zal de vereniging een
sanctie worden opgelegd. Vervanging van ingedeelde juryleden kan alleen in
overleg met de rayoncommissie.
In rayon Eemland is de sanctie:
de deelnemers van de betreffende vereniging doen mee “buiten mededinging”,
d.w.z. zij komen niet in aanmerking voor een prijs en kunnen zich op basis van
de resultaten van de betreffende wedstrijd niet plaatsen voor een
kampioenschap.
Bij de inschrijving in het loket van alle wedstrijden in het rayon
kunnen geen juryleden worden opgegeven. Het juryopgaveformulier
staat op de website.
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Aan de hand van het aantal ingeschreven turnsters wordt een berekening
gemaakt van het aantal verplicht te leveren juryleden. Na indeling door het
rayon dient de vereniging de namen van de juryleden door middel van het
opgave formulier juryleden per email rayoneemland@ziggo.nl en per
wedstrijd aan het rayon door te geven
De uiterlijke opgavedatum staat vermeld bij de betreffende wedstrijd op het
wedstrijdoverzicht.
Alle juryleden dienen in bezit te zijn van het benodigde brevet om te mogen
jureren. Wij verwachten dat alle juryleden voldoen aan de kledingvoorschriften,
te weten een blauwe broek, witte blouse en blauw jasje.
De rayoncommissie maakt de juryindelingen. De juryleden worden door het
rayon op de hoogte gesteld.
De reservejuryleden zijn tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de
wedstrijd oproepbaar door enkel en alleen de rayoncommissie! De
reservejuryleden dienen zich dus ook beschikbaar te houden. Reservejuryleden
kunnen alleen in de laatste week tot vrijdagavond 20.00 uur worden
gevraagd via de rayoncommissie en alleen bij ziekte van de ingedeelde
juryleden.
Bij ziekte van juryleden moet telefonisch contact opgenomen worden
met Juanita van der Zwaard, tel.nr. 06-47504477
Vergoeding:

De juryleden van NTS voorwedstrijden en het rayonkampioenschap krijgen van
het rayon een vergoeding in de vorm van een VVV-bon t.w.v. € 5,00 per
wedstrijd-dagdeel.
Reiskosten Juryleden;
De reiskosten worden door de wedstrijdorganisatie aan de juryleden uitbetaald.
De reiskosten vergoeding bedraagt € 0,23 per km.
Vanuit het rayon worden de reiskosten vergoed, gerekend vanaf het woonadres
van het jurylid naar de wedstrijd. Met een maximum van 100 km vv. Eventuele
andere kosten (meer km’s) zullen moeten worden vergoed door de vereniging
die het jurylid levert. Als er twee juryleden voor 1 dag geregeld worden,
dan krijgt maar 1 jurylid de reiskosten vergoed. De extra reiskosten voor
het tweede jurylid moeten door de vereniging worden vergoed.
Wij vragen u om de juryleden zoveel mogelijk samen te laten rijden.

Beoordeling:

Voor alle wedstrijden gelden de laatst uitgekomen N.T.S. reglementen van de
KNGU of de bepalingen van Regionale Technische Commissie Turnen Dames
Midden Nederland of Rayon Eemland.

Kosten:

Voor elke wedstrijd worden inschrijfgelden gevraagd. De hoogte van de
inschrijfgelden wordt per wedstrijd aangegeven.

Entree:

NTS voorwedstrijden en Rayonkampioenschappen:
Alle leeftijden € 2,00
3-4 kamp:
Alle leeftijden € 2,00

Wedstrijdvloer:Per wedstrijdronde zijn de betreffende turn(st)ers en maximaal twee
train(st)ers of begeleid(st)ers op de wedstrijdvloer toegestaan. Tenzij een
vereniging over meer dan twee groepjes verdeeld is dan mag er per extra
groepje een begeleider bij.
Doorstroming finales:
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De regels voor de doorstroming zijn te vinden in het regioboek Midden
Nederland 2018-2019.
Dispensatieregeling:
Voor de D1 t/m D3 en 4e t/m 6e divisie geldt geen dispensatieregeling. Er moet
minimaal één wedstrijd worden geturnd binnen ons rayon om te kunnen
doorstromen naar de regiofinales. Wel dient voor beide wedstrijden het
inschrijfgeld betaald te worden. De beste plaatsing over twee wedstrijden
gezien telt. De nadere regels voor de dispensatieregeling, ook voor N3 t/m N4
en 2e t/m 3e divisie, kunt u vinden in het regioboek Midden Nederland 20182019.
Promotie / degradatie:
De regels voor promotie/degradatie kunt u vinden op de website van de KNGU.
Catering:

Bij wedstrijden, gehouden binnen het rayon Eemland, is het verplicht de
catering bij de gehuurde zaal/hal af te nemen. Onder catering worden zowel de
drankjes tussendoor als de lunches verstaan. Hier kan alleen van worden
afgeweken na toestemming van de rayoncommissie Eemland.

Muziek:

Tijdens de wedstrijden zijn de deelnemende verenigingen verplicht gebruik te
maken van de muziekinstallatie die in de zaal aanwezig is. Bij zowel Turn Inn
als in de hal van Agilitas is een muziekinstallatie aanwezig.
Alleen met toestemming van de rayoncommissie mag hiervan afgeweken
worden.
Muziek dient verplicht op CD met vermelding naam deelneemster + vereniging
voor aanvang wedstrijd ingeleverd te worden. Er dient één cd per turnster
ingeleverd te worden, klaar voor gebruik. Er mogen geen RW-cd’s gebruikt
worden.

Declaraties:

Declaraties ten behoeve van de organisatie van een wedstrijd voor rayon
Eemland worden op de wedstrijddag uitbetaald. Na de wedstrijddag kan het
binnen een week nog gedeclareerd worden via rayoneemland@ziggo.nl

Geschillen:

Voor zover dit reglement niet volledig is, beslist de rayoncommissie of diens
vertegenwoordiger ter plaatse. Beroep op deze beslissing is alleen mogelijk op
de eerst daarop volgende jaarvergadering van het rayon, waar de aldaar
aanwezige verenigingen het eindoordeel zullen uitspreken.

Extra bepaling:De rayoncommissie behoudt zich het recht voor, om zo nodig af te wijken van
de in dit wedstrijdprogramma opgenomen bepalingen. Eventuele veranderingen
worden uiterlijk één maand voor de inschrijfdatum bekend gemaakt bij de
verenigingen, mits de gegevens bekend zijn. Bij te geringe deelname is het
rayonbestuur gemachtigd een wedstrijd of een deel van de wedstrijd te
annuleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken van
kledingstukken, sieraden en dergelijke.
Prijzen:

Na elke wedstrijd worden blanco diploma’s uitgereikt.
Prijzen worden beschikbaar gesteld naar gelang het aantal deelneemsters/
deelnemers en/of het aantal groepen. De hoeveelheid uit te reiken prijzen
wordt bepaald en besteld door de rayoncommissie.

EHBO:

EHBO wordt door de rayoncommissie geregeld, tenzij anders is
overeengekomen met de medeorganiserende vereniging(en).
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Overige opmerkingen:








Let op: schrijf je turn(st)er(s) op een passend niveau in.
Een jurylid presteert het best op een goede en veilige wedstrijd. Voor een jurylid is het
niet prettig een turn(st)er te beoordelen die een onderdeel nog niet beheerst. De
hoofdjury is samen met de wedstrijdleiding bevoegd om te bepalen of, in verband met de
veiligheid, een turnster een bepaald onderdeel niet mag uitvoeren.
De 3-4 kamp is een recreantenwedstrijd voor jongens en meisjes die maximaal 1,5 uur
trainen per week (gymnastiek, inclusief trampoline springen, ritmische gymnastiek en
acro gymnastiek trainingen) en niet aan NTS wedstrijden deelnemen.
Turnsters in de leeftijd categorie pre-instap 1 en 2 die zich voorbereiden op NTS
wedstrijden en in jong talenten groepjes trainen of bij de selectie, en daarmee meer dan
1,5 uur per week trainen, kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Deze kunnen
meedoen aan de pre instap wedstrijd D1-D2-D3 in het rayon.
Indien dit toch gebeurt, wordt de ploeg uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

6. KNGU-voorschriften betreffende licentiebeleid
Licentieverplichting
De vereniging is zelf verantwoordelijk voor levering van train(st)ers en begeleid(st)ers met de
juiste licenties. Dit geldt voor alle train(st)ers en begeleid(st)ers. Daarnaast hebben de
train(st)ers hun eigen verantwoordelijkheid.
Overtredingen kunnen worden gemeld aan de KNGU. Voor meer informatie over het
licentiebeleid verwijzen wij naar de publicaties van de KNGU.
Vereiste licenties voor de hoofdtrain(st)er
De hoofdtrain(st)er dient de gehele wedstrijdperiode aanwezig te zijn bij turn(st)ers die onder
haar/zijn verantwoordelijkheid vallen. Wanneer er ten tijde van een wedstrijd een train(st)er
aanwezig is zonder geldig licentienummer, loopt de betreffende vereniging hiermee een risico.
Mocht er namelijk onverhoopt een ongeluk plaatsvinden dan kan het zijn dat de vereniging
aansprakelijk wordt gesteld voor de gemaakte kosten (zoals ambulancevervoer).
Voor meer informatie over het licentiebeleid verwijzen wij naar de publicaties van de KNGU.
Aantal aanwezige leiding op wedstrijdvloer
Indien het aantal deelnemers van een vereniging de aanwezigheid van meerdere train(st)ers of
begeleid(st)ers op de wedstrijdvloer rechtvaardigt of vereist, dient de hoofdtrainster in het bezit
te zijn van een vereiste licentie. De andere begeleid(st)ers staan onder verantwoordelijkheid van
de hoofdtrainster. Per wedstrijdronde geldt een maximum van twee train(st)ers of
begeleid(st)ers op de wedstrijdvloer.
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7. Jury brevetten
Op de onderstaande tabel is weergegeven welke niveaus gejureerd mogen worden per brevet.
Alle juryleden moeten verplicht recente bijscholingen gevolgd hebben.
VOORGESCHREVEN OEFENSTOF
Brevet

N1

N2

N3

N4

TD1
TD2

D1

D2

D3

(X)

X

X

(X)

(X)

X

X

X

TD3

X

X

X

X

X

X

X

TD4

X

X

X

X

X

X

X

KEUZE OEFENSTOF SUPPLEMENTEN DIVISIE 1 T/M 7
Brevet

A

B

C

D

E

F

G

H

TD1
TD2
X
X
X
X
X
TD3
X
X
X
X
X
X
X
X
TD4
X
X
X
X
X
X
X
X
De (X) niveaus mogen alleen gejureerd worden naast een jurylid met een hoger brevet.

8. Zittingsduur rayon commissieleden
De rayoncommissie bestaat uit vijf tot negen leden (voorzitter, penningmeester, secretaris en
algemene leden). De rayoncommissieleden worden benoemd door het district, op voorstel van de
rayon-jaarvergadering, voor een periode van vier jaar. De maximale zittingstermijn van een
rayoncommissielid bedraagt twaalf jaar. Het commissielid moet wel lid zijn van de KNGU. Elk jaar
zal er tenminste 1 vereniging bij komen om eerst een jaar mee te draaien. Zodra er leden uit de
commissie gaan, dan zijn er voldoende ingewerkte leden beschikbaar.

Functie

Naam

Vereniging

Secretariaatwerkzaamheden

Henny Bosman

2019 2020 2021
x
Impala, Leusden

Juryzaken

Juanita vd Zwaard

Irene

Wedstrijdzaken

Ester Disseldorp

GymXL

Juryzaken

Marleen Geerling

Mars

Algemeen lid

José Stoeltie

Nika Hoogland

X: jaar van aftreden

8

x
x
x
x

Volgnummer Vereniging

Plaats

1 S.V. RENSWOUW

RENSWOUDE

2 AVANTI

ACHTERVELD

3 VITA 2000

BAARN

4 SPRINGBOKKEN

SOEST

5
6

9

9. Wedstrijdmogelijkheden in rayon Eemland seizoen 2018-2019
Regio- en districtswedstrijden 2018–2019
Voorgeschreven oefenstof
Préinstap
1-2

Instap
Pupil 1
Pupil 2
Jeugd 1

Jeugd 2
Junior
Senior

nvt

N2
N2
N2
N3
Divisie 2

N3
N3
N4

D1
D1
D1
D1

D2
D2
D2
D2

D3
Turnt de
oefenstof
instap
D3
D3
D3
D3
D3

Divisie 3

Divisie 4

Divisie 5

Divisie 6

F
E
D

G
F
E

H
G
F

nvt

D
E
C
D
B
C
Indeling op basis van
inschrijving

D1
D2
Turnt de Turnt de
oefenstof oefenstof
instap D1 Instap D2

Geb. jaar
2011 en
2012Alleen
Rayon
2010
2009
2008
2007
Divisie 7
2006

H

2005-2004

G

2003 e.o.

Vervolgwedstrijden
1e VW in
de regio
2e VW in
de regio
Landelijk
Districtkamp

1e VW in 1e VW in 1e VW in 1e VW in
de regio
rayon
rayon
rayon
2e VW in 2e VW in 2e VW in 2e VW in
de regio
rayon
rayon
rayon
Landelijk RegioRegioRegiokamp
kamp.
kamp.
DistrictDistrictDistrictkamp
kamp
kamp
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1e VW in
rayon
2e VW in
rayon

10. Wedstrijdschema 2018-2019
Datum

Wedstrijdschema 2018-2019

Plaats

Opening en
sluiting loket

Opgave
juryleden

3 november

Springwedstrijden D-E recreatie
Organisatie : TDMN i.s.m. Turn4U

Oudewater

Zie regioboek
TDMN+bijlage
Sluiting:
1 oktober 2018

Zie Regioboek
TD MN

Rayonkampioenschappen Eemland
D1+N3(excl jeugd N3)+N4 + divisie 3-4-5
(divisie 6 o.v.b.)
Organisatie: Vita 2000 en Springbokken

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Opening:
1 september 2018
Sluiting:
1 oktober 2018

Uiterlijk:
15 oktober 2018

1e Wedstrijd D1+ keuze oefenstof
*(+jeugd 1 D2-3 o.v.b)
Organisatie: Impala en Doto

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Opening:
1 september 2018
Sluiting:
1 oktober 2018

Uiterlijk :
1 december 2018

3-4 kamp
Organisatie: Hygiea en Irene

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Opening:
1 november 2018
Sluiting:
1 december 2018

Uiterlijk:
15 december 2018

1e voorwedstrijd D2+ D3 voorgeschreven
oefenstof *(excl. Jeugd D2-3, o.v.b.)
Organisatie: Fraternitas en Mars

Bunschoten

Opening:
1 september 2018
Sluiting:
15 oktober 2018

Uiterlijk
15 december 2018

2e Wedstrijd D1 en keuze oefenstof
*(+jeugd 1 D2-3 o.v.b.)
Organisatie: Gym XL en Nika

Hal Turn-Inn
Amersfoort

n.v.t.

Pre Instap 1 en 2 D1-D2-D3 en N3
Organisatie: Renswouw en Avanti

De Breehoek
Scherpenzeel

Opening:
15 december 2018
Sluiting:
15 januari 2019

3e Wedstrijd D1 en keuze oefenstof
*(+jeugd 1 D2-3 o.v.b.)
Organisatie: Gym XL en ….

Hal Turn-Inn
Amersfoort

n.v.t.

2e voorwedstrijd D2+ D3 voorgeschreven
oefenstof
*(excl. Jeugd D2-3, o.v.b.)
Organisatie: Agilitas en Longa

Hal Agilitas
Bunschoten

2018

UiterlijUiterlijk17
november
2018
19 januari
2019

26 januari
2019

2 februari
2019

9 februari
2019

9 maart
2019

16 maart
2019
23 maart
2019

13 april
2019

11 mei
2019
18 mei
2019

Finale 3-4 kamp 3-4 kamp recreatie
jongens/meisjes pré instap 1-2, instap,
pupil 1-2, jeugd 1-2, junior 1-2, senior
Organisatie: TDMN i.s.m. GV Abcoude

Scherpenzeel

Regiokampioenschap divisie 4+5 TDMN
Organisatie:TDMN i.s.m. Nika rayon
Eemland

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Regiokampioenschap D1+D2 TDMN
incl. A Finale instap D2
Organisatie: TDMN i.s.m. Dalto Driebergen
rayon Rivierenland

Hal Turn-Inn
Amersfoort
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Uiterlijk
22 december 2018

Uiterlijk:
15 januari 2019
Uiterlijk:
22 januari 2019

n.v.t.

Uiterlijk:
8 februari 2019

Op basis van
doorstroming.

Zie Regioboek
TD MN+bijlage

Zie Regioboek
TD MN+bijlage
Op basis van
doorstroming

Zie Regioboek
TD MN

Op basis van
doorstroming

Zie regioboek
TD MN

25 mei
2019
8 juni
2019

15 juni
2019
29 juni
2019

Districtkampioenschap divisie 4 en 5
Organisatie: TDHN i.s.m. met een
vereniging uit NH

Amsterdam

Op basis van
doorstroming
Regiokamp

Zie regioboek
TD MN

Pinkstertoernooi
Organisatie: werkgroep
Nog niet zeker of het onder vlag van
rayon georganiseerd gaat worden.

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Opening:
1 april 2019
Sluiting:
15 april 2019

Uiterlijk:
15 april 2019

Districtkampioenschap D1 en D2
Organisatie TDMN i.s.m. Olympia Ochten,
rayon Turnado

Amsterdam

Zie regioboek
TD MN

Regiokampioenschap divisie 6 en D3
(inclusief
A finale instap/pupil 1 D2 o.v.b.)
Organisatie: OKV Harmelen rayon de
Vechtstreek

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Op basis van
doorstroming
Regiokamp
Op basis van
doorstroming

Zie Regioboek
TD MN

* Verdeling over de 3 wedstrijddagen in Amersfoort en 2 wedstrijddagen in Bunschoten wordt
bekend gemaakt zodra het loket gesloten is en de aantallen turnsters per categorie/niveau
bekend zijn.
Juryopgaven dienen per wedstrijd ingediend te worden.

11. Inschrijfgeld:
De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van de soort wedstrijd:
- NTS voorwedstrijden D1-D2-D3+ 4e, 5e, 6e en 7e divisie:
* € 15,00 per individuele deelneemster voor 2 individuele wedstrijden;
- 3-4 kamp: € 20,00 per groep;
- Rayonkampioenschappen Eemland: *€ 7,50 per individuele deelneemster;
* De inschrijfgelden van deze wedstrijden zullen nog worden aangepast aangezien deze
wedstrijden “kosten neutraal” moeten zijn.

12. Wedstrijdnummer:
Tijdens de NTS voorwedstrijden krijgen de turnsters ieder seizoen een persoonlijk
wedstrijdnummer.
De trainer zorgt er voor dat alle wedstrijdnummers uitgeprint worden op A4 of A5 formaat.
Het is ook toegestaan om een tablet te gebruiken.
Gebruik van telefoon is niet toegestaan.
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13. Rayonkampioenschappen
17 november 2018

Rayonkampioenschappen Eemland D1+N3
(excl jeugd N3)-N4+ 3e t/m 5e divisie
(divisie 6 o.v.b.)
Organisatie: Springbokken en Vita 2000

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Leeftijdscategorie

Geb. jaar

Niveau

Niveau

Instap

2010

N3

D1

Pupil I

2009

N3

D1

Pupil 2

2008

N3

D1

Jeugd 1

2007

N4

D1

3e divisie

4e divisie

5e divisie

Jeugd 2

2006

E

F

G

Junior

2005-2004

D

E

F

Senior

2003 en ouder C

D

E

Deelname:

Vloer/
lange mat:

Er hoeft niet deelgenomen te zijn aan voorwedstrijden voor deelname aan het
Rayonkampioenschap. Het is een op zichzelf staande wedstrijd, die niet wordt
meegenomen in de promotie-/degradatieregeling. Dispensatieregeling is niet
van toepassing. Turnsters die meedoen met voorwedstrijden dienen op
hetzelfde niveau uit te komen.
Leeftijd en NTS categorie bepalen of een turnster op vloer of lange mat turnt:
Jeugd 2, junioren en senioren: vloeroefening met vrije richting en met muziek
van eigen keuze.
Instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1: voorgeschreven vloeroefening met
voorgeschreven richting op muziek. Vloer oefenstof: muziek verplicht op CD
met vermelding naam deelneemster + vereniging.
Voor aanvang wedstrijd inleveren. Één cd per turnster en geen RW-cd.

Sprong

Er zal deze wedstrijd in alle niveaus 2x gesprongen worden. Voor de meisjes
die uitkomen in de keuzeoefenstof mogen dit twee dezelfde sprongen zijn.

Juryleden:

Aan de hand van het aantal ingeschreven turnsters wordt een berekening
gemaakt van het aantal verplicht te leveren juryleden. Na indeling door het
rayon dient de vereniging de namen van de juryleden door middel van het
opgave formulier juryleden naar rayoneemland@ziggo.nl te mailen.
Let op het juist aangeven van het mailadres van de juryleden.
Juryopgave: uiterlijk 15 oktober 2018 (enkel door middel van het opgave
formulier juryleden).
Iedere vereniging is bij deelname verplicht gebrevetteerde juryleden te
leveren. Bij deelname aan zowel voorgeschreven D1 en keuze oefenstof 4 e
en 5e divisie dienen juryleden met een TD2 brevet geleverd te worden.
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Bij deelname aan de 3e divisie+N3-N4 is levering van minimaal één jurylid
met een TD3 brevet vereist.
Indien een jurylid maar een halve dag wil jureren, dan moet er een extra
jurylid opgegeven worden voor het andere dagdeel, dus niet twee juryleden
voor hetzelfde dagdeel. Alleen juryleden die het examen succesvol hebben
afgesloten mogen jureren.
Inschrijfkosten:€ 7,50 per individuele deelneemster.
Het inschrijfgeld van deze wedstrijd zal nog worden aangepast aangezien
deze wedstrijd “kosten neutraal” moet zijn.
Entreekosten: alle leeftijden € 2,00
Beoordeling:

Volgens de bij dit niveau behorende reglementen van de KNGU.

Inschrijving:

Uiterlijk 1 oktober uitsluitend in het KNGU loket 4e divisie met vermelding
van D1 of N3 of N4 of divisie 3-4 of 5. Van alle inschrijvingen die op 21
september in het loket staan, zal het rayon een controlelijst maken en deze
sturen naar alle contactpersonen. Eventuele wijzigingen kunnen dan nog
aangebracht worden in het loket.
Na 1 oktober kunnen er géén wijzigingen meer worden aangebracht! Ook
zullen er geen turnsters kunnen worden toegevoegd!
Indien mocht blijken dat er te veel turnsters ingeschreven zijn dan
“verantwoord” is, zal er door het rayon een keuze gemaakt welke
categorieën/niveaus er niet mee kunnen doen.

Prijzen:

Tijdens dit rayonkampioenschap kunnen een aantal categorieën met hetzelfde
niveau of supplement worden samengevoegd, ook voor de prijsuitreiking. Er
zijn tevens wisselbekers te verdienen, namelijk een wisselbeker voor de
turnster met het hoogste aantal punten voor de voorgeschreven oefenstof,
een wisselbeker voor de turnster met het hoogste aantal punten voor de
keuze oefenstof en een verenigingswisselbeker voor de vereniging met het
hoogste aantal punten per team. De teamsamenstelling dient uiterlijk vijf
minuten voor aanvang van de wedstrijd te worden ingeleverd.
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14. Voorwedstrijden
D1 en supplement D t/m H divisie 4 t/m 7 rayon Eemland
19 Januari
2019

1e wedstrijd D1 en supplement D t/m H
divisie 4 t/m 7 (Jeugd 1 D2-3 o.v.b)
Organisatie: Impala Leusden en Doto

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Opgave juryleden
uiterlijk 1
december 2018

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Opgave
uiterlijk
2019
Opgave
uiterlijk

Scherpenzeel

9 Februari
2019
16 Maart
2019

2e wedstrijd D1 en supplement D t/m H
divisie 4 t/m 7 (Jeugd 1 D2-3 o.v.b)
Organisatie: Gym XL en Nika
3e wedstrijd D1 en supplement D t/m H
divisie 4 t/m 7 (Jeugd 1 D2-3 o.v.b)
Organisatie:Total en Gym XL

Hal Turn Inn
Amersfoort

juryleden
15 januari
juryleden
22 januari

Let op!
Deze voorwedstrijden gelden als plaatsing voor de finales in Regio Midden Nederland. Deze
wedstrijd is verdeeld over drie dagen. Elke turnster zal twee wedstrijden worden ingedeeld.
Deelname aan één voorwedstrijd is verplicht voor doorstroming naar de
regiokampioenschappen. Wel is inschrijfgeld voor twee voorwedstrijden verschuldigd. De
hoogste plaatsing van 2 voorwedstrijden telt voor doorstroming naar het regiokampioenschap.
Voor doorstroming naar districtskampioenschap moet de score ≥39 zijn.
Deelname:
Leeftijdscatego
rie
Instap:
Pupil 1:
Pupil 2:
Jeugd 1e jaars

Jeugd 2e jaars
Junior:
Senior:

Geboortejaar
2010
2009
2008
2007

2006
2005-2004
2003 en ouder

D1
D1
D1
D1
4e
divisie
F
E
D

5e
divisie
G
F
E

6e
divisie
H
G
F

7e
divisie*
H
G

* minimaal 10 deelneemsters.
Indien te weinig turnsters per categorie, vormen junior en senior 1 medaillegroep

Vloer:

Jeugd 2, junioren en senioren: vloeroefening met vrije richting en met muziek
van eigen keuze.
Instap t/m Jeugd 1: voorgeschreven vloeroefening met voorgeschreven
richting op muziek.
Keuze oefenstof: muziek verplicht op CD met vermelding naam deelneemster
+ vereniging.
Voor aanvang wedstrijd inleveren. Één cd per turnster en geen RW-cd.
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Juryleden:

Aan de hand van het aantal ingeschreven turnsters wordt een berekening
gemaakt van het aantal verplicht te leveren juryleden. Na indeling door het
rayon dient de vereniging de namen van de juryleden alleen door middel van
het opgave formulier juryleden, per wedstrijd en email
rayoneemland@ziggo.nl aan het rayon door te geven.

Opgave juryleden: Zie wedstrijdoverzicht
Iedere vereniging is bij deelname verplicht juryleden met minimaal een TD2
brevet te leveren. Indien een jurylid maar een halve dag wil jureren dan moet
er een extra jurylid opgegeven worden voor het andere dagdeel, dus niet
twee juryleden voor hetzelfde dagdeel. Indien er verplicht drie juryleden voor
de gehele dag geleverd dienen te worden, dan alleen mag één jurylid
geleverd worden met minimaal een TD1 brevet.
Inschrijfkosten:€ 15,00 per individuele deelneemster voor twee individuele voorwedstrijden.
Het inschrijfgeld van deze wedstrijd zal nog worden aangepast aangezien
deze wedstrijd “kosten neutraal” moet zijn.
Entreekosten: Alle leeftijden € 2,00 p.p.
Inschrijving:

Uiterlijk 1 oktober Niet tijdig ingeschreven turnsters en volgens de P/D
regeling niet in de juiste divisie of niveau ingeschreven, zijn uitgesloten van
deelname aan deze wedstrijden.
Ontvangen Inschrijvingen 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.
Inschrijven uitsluitend in het KNGU loket.
Van alle inschrijvingen die op 1 oktober in het loket staan zal het rayon een
controlelijst maken. Deze zal naar alle verenigingen worden gestuurd en er
kunnen dan tot 15 oktober wijzigingen worden aangebracht.
Na 15 oktober kunnen er géén wijzigingen meer worden aangebracht! Ook
zullen er geen turnsters kunnen worden toegevoegd!!

16

15. Voorwedstrijd 3-4 kamp jongens en meisjes Rayon Eemland
26 januari
2019

Inschrijving:

Voorwedstrijd 3-4 kamp jongens/meisjes pré
instap 1-2, instap, pupil 1-2, jeugd 1-2,
junior 1-2 en senior
Organisatie: Hygiea Zeist + S.V. Irene Bilthoven

Hal Turn-Inn
Amersfoort

Uiterlijk 1 december 2018 Inschrijven uitsluitend in het KNGU loket.
Onjuiste/onvolledige inschrijvingen zullen niet in behandeling worden
genomen.
Na 1 december 2018 kunnen er géén wijzigingen meer worden
aangebracht! Ook zullen er geen turners of turnster kunnen worden
toegevoegd!
Elk team en iedere turn(st)er moet worden ingeschreven, houd er rekening
mee dat deze op tijd in digimembers staan.
Niet tijdig ingeschreven turnsters zijn uitgesloten van deelname aan deze
wedstrijden.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor de 3-4 kamp wedstrijden is € 20,00 per ploeg.
Betaling:

De betaling van het inschrijfgeld geschiedt via seizoen machtiging.

Entree:

De entree voor het publiek van de 3-4 kamp wedstrijden is € 2.00

Leeftijdindeling:
Meisjes : Pré- instap 1-2, instap
: Pupil 1-2, Jeugd 1
: Jeugd 2, junior 1-2, senior
Jongens : Pré- instap 1-2, instap
: Pupil 1-2, Jeugd 1
: Jeugd 2, junior 1-2, senior
Deze leeftijdsindeling is voor de 3-kamp en 4-kamp gelijk.
Groepsgrootte:Meisjes:
Jongens:

(2012-2011-2010) 3 en 4 kamp
(2009-2008-2007) 3 en 4 kamp
(2006 en ouder) alleen 4 kamp
(2012-2011-2010) 3 en 4 kamp
(2009-2008-2007) 3 en 4 kamp
(2006 en ouder) alleen 4 kamp

6 deelnemers
4 deelnemers

Wedstrijd- en juryreglement en oefenstof:
Zie het regioboek TD MN wedstrijdinformatie seizoen 2018-2019:
Let op: Voor alle niveaus is de oefenstof aangepast.
Aanvullend rayonreglement:
Het is een recreantenwedstrijd voor jongens en meisjes die maximaal 1,5 uur trainen per week
(gymnastiek, inclusief trampoline springen, ritmische gymnastiek en acro gymnastiek trainingen)
en niet aan NTS wedstrijden deelnemen.
Indien dit toch gebeurt wordt de ploeg uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Turnsters in de leeftijd categorie pre-instap 1 en 2 e.o. die zich voorbereiden op NTS wedstrijden
en in jong talenten groepjes trainen bij de selectie, en daarmee meer dan 1,5 uur per week
trainen, kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Deze kunnen meedoen aan de pre instap 1-2
wedstrijden D1-D2-D3 in de rayons.
Er moet bij de finale met een volledige ploeg gewerkt worden. Dus met 6 meisjes of 4 jongens
Inschrijving geschiedt met volledige teams. Bij onvolledige teams beslist het rayon of er
dubbelgedraaid mag worden. Bij inschrijving van onvolledige teams dient contact opgenomen
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worden met rayoneemland@ziggo.nl Het is NIET toegestaan om in meerdere ploegen mee te
turnen. Eveneens is het NIET toegestaan om tijdens de wedstrijd de samenstelling van
de ploegen te wijzigen. Dus de hele wedstrijd werken met dezelfde turn(st)ers.
Juryleden:
Aan de hand van het aantal ingeschreven teams wordt een berekening gemaakt van het aantal
verplicht te leveren juryleden. Na indeling door het rayon dient de vereniging de namen van
de juryleden middels het opgave formulier juryleden per email rayoneemland@ziggo.nl aan
het rayon door te geven. Door in te schrijven verplicht de vereniging zich juryleden
voor de gehele dag te leveren, met minimaal een TD1 brevet. Indien een jurylid maar een
halve dag wil jureren, dan moet er een extra jurylid opgegeven worden voor het andere
dagdeel, dus niet twee juryleden voor hetzelfde dagdeel.
Bij levering van meer dan drie juryleden, mogen de overige juryleden onderdeelherkenners
zijn. Onderdeelherkenners dienen minimaal 15 jaar oud te zijn en zij moeten weten hoe de
vereiste onderdelen eruit dienen te zien.
Het niet beschikbaar stellen van juryleden zal uitsluiting tot gevolg hebben. Na indeling door
het rayon dient de vereniging uiterlijk 15 december 2018 de namen van de juryleden door
te geven. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van het opgave formulier juryleden bij de
betreffende wedstrijd op de website.
Finale 3-4 Kamp:
De finale van de 3-4 kamp is op 13 April 2019 in Scherpenzeel. De teams die geplaatst zijn
voor de finale stromen automatisch door naar deze finale.
Als een team niet aan de finale mee doet, moet dit vóór 1 maart 2019 afgemeld worden.
Indien teams niet tijdig afgemeld worden blijft inschrijfgeld verschuldigd.
Ook de juryleden moeten vóór 1 maart 2019 door middel van het opgave formulier juryleden
per e-mail opgegeven te worden. Indien juryleden niet op tijd worden opgegeven kan niet aan
de finale worden mee gedaan.
Zie voor meer info de bijlage van het Regioboek TD MN.
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16. Voorwedstrijden D2 en D3
2 Februari 2019

1e voorwedstrijd D2 en D3 voorgeschreven
oefenstof (excl. Jeugd D2-3, o.v.b.)
Organisatie: Fraternitas De Bilt en Mars

Hal Agilitas
Bunschoten

Opgave juryleden
uiterlijk 15
december 2018

23 maart 2019

1e voorwedstrijd D2 en D3 voorgeschreven
oefenstof(excl. Jeugd D2-3, o.v.b.)
Organisatie: Agilitas Bunschoten + Longa
Woudenberg

Hal Agilitas
Bunschoten

Opgave juryleden
uiterlijk 8 februari
2018

Let op!
Deze twee voorwedstrijden gelden als plaatsing voor de finale in Regio Midden Nederland
D1+D2 van het District Mid-West.
Deelname aan één van beide voorwedstrijden is verplicht voor doorstroming naar de
regiokampioenschappen.
Wel is inschrijfgeld voor beide voorwedstrijden verschuldigd.
De hoogste plaatsing van 2 voorwedstrijden telt voor doorstroming naar het
regiokampioenschap. Voor doorstroming naar het district kampioenschap moet de score ≥39
zijn.
Deelname:
Leeftijdscategorie
Instap:

Geboortejaar
2010

D2

D3

Pupil I:

2009

D2

D3

Pupil 2:

2008

D2

D3

Jeugd 1:

2007

D2

D3

Lange mat:

Op deze wedstrijd worden alleen oefeningen uitgevoerd op lange mat zonder
muziek.

Juryleden:

Aan de hand van het aantal ingeschreven turnsters wordt een berekening
gemaakt van het aantal verplicht te leveren juryleden. Na indeling door het
rayon dient de vereniging de namen van de juryleden door middel van het
opgave formulier juryleden, per wedstrijd en per email
rayoneemland@ziggo.nl aan het rayon door te geven.
Opgave juryleden zie wedstrijdinfo
Iedere vereniging is bij deelname verplicht juryleden met minimaal een TD1
brevet te leveren.
Indien een jurylid maar een halve dag wil jureren, dan moet er een extra
jurylid opgegeven worden voor het andere dagdeel, dus niet twee juryleden
voor hetzelfde dagdeel. Alleen juryleden die het examen in het najaar
succesvol hebben afgesloten mogen jureren.

Inschrijfkosten:€ 15,00 per individuele deelneemster voor twee individuele voorwedstrijden.
Het inschrijfgeld van deze wedstrijd zal nog worden aangepast aangezien
deze wedstrijd “kosten neutraal” moet zijn.
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Entreekosten: alle leeftijden € 2,00
Inschrijving:

Uiterlijk Inschrijven uitsluitend in het KNGU loket.
Van alle inschrijvingen die op 1 oktober in het loket staan zal het Rayon een
controlelijst maken. Deze zal naar alle verenigingen worden gestuurd en er
kunnen dan tot 15 oktober wijzigingen worden aangebracht.
Na 15 oktober kunnen er géén wijzigingen meer worden aangebracht! Ook
zullen er geen turnsters kunnen worden toegevoegd!!
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17. Rayon wedstrijd Pre instap 1 en 2, D1-D2-D3
9 Maart 2019

Wedstrijd pre instap 1 en 2, D1-D2-D3-N3
Organisatie:SV Renswouw, Renswoude en Avanti

De Breehoek
Scherpenzeel

Dit is een wedstrijd speciaal voor turnsters die niet aan recreatie wedstrijden meedoen
Beoordeling: volgens de laatste reglementen KNGU.
Deelname
Leeftijds- Geboortejaar
categorie
Pre-Instap 2011 en 2012 D1 (oefenstof
D2 (oefenstof D3 (oefenstof
1 en 2
Instap D1) zonder
Instap D2)
Instap D3)
muziek
Let op: er is wel een
aparte oefenstof voor
deze categorie

N3 (oefenstof
Instap N3)
zonder muziek
op de lange
mat

Lange mat:

Op deze wedstrijd worden alleen oefeningen uitgevoerd op lange mat zonder
muziek.

Juryleden:

Aan de hand van het aantal ingeschreven turnsters wordt een berekening
gemaakt van het aantal verplicht te leveren juryleden. Na indeling door het
rayon dient de vereniging de namen van de juryleden middels het opgave
formulier juryleden per
email rayoneemland@ziggo.nl aan het rayon door te geven.

Opgave juryleden Uiterlijk 15 januari 2019
Iedere vereniging is bij deelname verplicht juryleden met minimaal een TD1
brevet te leveren Alleen juryleden die het examen in het najaar succesvol
hebben afgesloten mogen jureren.
Inschrijfkosten:€ 7,50 per individuele deelneemster voor twee individuele voorwedstrijden.
Het inschrijfgeld van deze wedstrijd zal nog worden aangepast aangezien
deze wedstrijd “kosten neutraal” moet zijn.
Entreekosten: Alle leeftijden € 2,00
Inschrijving:

uiterlijk 15 januari 2019 uitsluitend in het KNGU loket.
Pre-instap inschrijven onder turnen dames, onder toevoeging van D1,D2,D3
en N3.
Van alle turnsters die op 8 januari 2019 in het loket staan zal een
controlelijst gemaakt worden. Deze wordt naar alle verenigingen gestuurd
worden en er is dan tot 15 januari 2019 de tijd om wijzigingen in te voeren.
Na 15 januari 2019 kunnen er géén wijzigingen meer worden aangebracht!
Ook zullen er geen turnsters worden toegevoegd!
Niet tijdig ingeschreven turnsters zijn uitgesloten van deelname aan deze
wedstrijden.
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WERKBOEK
Organisatie wedstrijden

RAYON EEMLAND
SEIZOEN 2018-2019
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Bijlage 1:

Wedstrijdorganisatie Rayon Eemland

Wedstrijd:

_________________________________________________

Wedstrijddatum:

_________________________________________________

Organisatie:

_________________________________________________

De verenigingen die vermeld staan om een bepaalde wedstrijd te organiseren, dienen diverse
taken te verzorgen. Deze zijn onderverdeeld in taken voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en
na de wedstrijd.
In onderstaande overzichten kan door de organiserende verenigingen worden ingevuld wie voor
welke taken verantwoordelijk is, welk persoon of personen de taak of taken gaat/gaan uitvoeren
en of de taak geregeld is of
nog niet. Alle taken van voor de wedstrijd moeten dus logischerwijs vóór de wedstrijd geregeld
zijn!
De organiserende verenigingen dienen twee maanden voor de wedstrijd bij de
rayoncommissie een contactpersoon/ aanspreekpunt voor deze wedstrijd op te geven
per mail! De verenigingen nemen zelf al contact op met elkaar om de taken te gaan verdelen.
Vier weken voor de wedstrijd neemt de contactpersoon van de rayoncommissie contact op om te
overleggen hoe alles verloopt.
Taken voor de wedstrijd:

Taak
Opgave contactpersoon wedstrijd aan
rayoneemland@ziggo.nl. Per vereniging één
contactpersoon. Naam en mailadres
contactpersoon doorgeven uiterlijk de
sluitingsdatum van inschrijving voor deze
wedstrijd
Inschrijvingen uit het loket halen en verwerken in
Excel
Begroting: een wedstrijd mag alleen worden
gehouden indien de gemaakte begroting
kostendekkend is.
Wedstrijdprogramma/indeling in Excel
Juryindeling in Excel een nieuw/ onervaren jurylid
zal gecombineerd worden met een meer ervaren
jurylid
Informatie over de wedstrijd naar de deelnemende
verenigingen (uiterlijk drie weken voor aanvang
van de wedstrijd)
Basis telprogramma voorzien van alle
deelneemsters en diploma maken met behulp van
het standaard Excel programma
De zaal reserveren
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Persoon
Vereniging /
/
Geregeld
rayoncommissie personen ja / nee

Rayon
Rayon
penningmeester
i.o.m.
verenigingen
Rayon
Rayon
Rayon
Rayon
Rayon

Bevestiging/afspraken met GymXL en Agilitas
(uiterlijk twee weken voor de wedstrijddag) of
andere locatie
Rayon
E.H.B.O. regelen; let op begin en eindtijd: vanaf
warming up tot einde laatste wedstrijdronde
Rayon
Verplaatsen van toestellen op vrijdagavond voor de
wedstrijd. (Bij Agilitas Bunschoten) met 10 personen
(met minimaal twee personen die kennis hebben van
de toestellen))
Let op: ook aan het einde van de wedstrijddag zijn
deze vrijwilligers nodig!

Taak
Zaalindeling maken
Geschikte en voldoende toestellen en matten
Vervoer materialen
Diploma’s t.b.v. 3-4 kamp maximaal € 100,00 te
besteden, het meerdere is voor rekening van de
organiserende vereniging. Minimaal 120 grams
papier gebruiken.

Vereniging /
rayoncommissie
Rayon
Organiserende
verenigingen
Organiserende
verenigingen

Dit regelt de
organiserende
vereniging. Bij
Turn Inn gelden
andere afspraken.
Zie bijlage
Rayon
Organiserende
verenigingen

Iets lekkers voor op de jury- en wedstrijdtafels

Medailles / bekers / vaantjes
Attentie vrijwilligers (dus niet meer voor de
juryleden!) Max. €1,50 p.p.
VVV bonnen juryleden en enveloppen voor
reiskostenvergoeding

Rayon
Organiserende
Afzetlint
verenigingen
Organiserende
plastic bakjes voor versnaperingen
verenigingen
Op- en afmarsmuziek en muziek voor tussendoor en Organiserende
tijdens warming-up
verenigingen
Twee laptops, printer en koffer met diverse spullen
van Rayon Eemland.
Rayon
Één pak wit papier voor de uitslagenlijsten
Rayon
Voorgedrukte diploma’s
Rayon
Wisselgeld kassa €40 (1 en 2 euro munten en 50
Organiserende
cent munten)
vereniging
gemaakte kosten met de bonnen wordt op
wedstrijddag zelf gedeclareerd.
Allen
Lijst maken met vergoeding juryleden
Rayon
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Persoon
/
persone Geregeld
n
ja / nee

(1)

De spullen die bij het rayon in bezit zijn, zijn:

Juryblokken voorwedstrijden;

voorgedrukte diploma’s;

geldkistje (exclusief wisselgeld!) + prijslijst recettes + stempeldoos
+ stempels t.b.v. de kassa;

buttons wedstrijdorganisatie;

stopwatches;

medaillekussens;

tafelkleedjes;

calculator;

hesje baancommissaris;

afzetlint;

enveloppen;

plastic hoesjes;

2 laptops;

1 printer.

(2)

De declaraties worden op de wedstrijddag contant uitbetaald.
Declaraties die later dan één week na afloop van een wedstrijd bij de penningmeester van
rayon Eemland worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

Taken tijdens de wedstrijd:
ZORG ERVOOR DAT ALLE VRIJWILLIGERS DE ZAAL MET ZAALSCHOENEN BETREDEN

Vereniging /
rayoncommissie
Rayon
Vereniging

Taak
1 of 2 vertegenwoordigers rayoncommissie
1 wedstrijdleiding (zie bijlage 2)
2 EHBO-ers
Hoofdjury die tevens de jurybespreking houdt
2 jurymeisjes per wedstrijdronde (maximaal)
4 Klokmeisjes (aantal per wedstrijd verschillend
en te bepalen in overleg met de rayoncommissie)
2 personen aan de kassa, waarvan minimaal 1
persoon boven de 18
2 personen telcommissie, voor de invoer en
controle van alle cijfers van de turnsters (onder
voorbehoud)
2 personen voor de catering per wedstrijdronde
(Zie bijlage 4)
1 persoon achter de muziektafel (alleen bij Turn
Inn)
1 persoon die de prijzen aan de winnaars uitreikt
ouder dan 14 jaar.
Juryleden uitbetalen
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Rayon
Rayon
Vereniging
Vereniging
Vereniging

Vereniging
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Rayon

Persoon
/
Geregeld
personen ja / nee

Taken DIRECT na de wedstrijd:

Taak
OPRUIMEN en VEGEN VAN DE ZAAL!
(zie bijlage 5)

Tellen van de ontvangen recettes en invullen
formulier voor de penningmeester (Zie bijlage 6)
Afrekening wedstrijdkosten (let op binnen 1 week)
Uitslagen plaatsen op de website en e-mail naar de
betreffende personen bij de RTC TDMN voor
doorstroming naar de finales
Bijbestellen van medailles. Naam turnster +
vereniging
+ categorie en plaats noteren.
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Vereniging /
Persoon
rayoncommissi /
Geregeld
e
personen ja / nee
Beide
organiserende
verenigingen
Één persoon
organiserende
vereniging +
één
rayoncommissiel
id
Allen + Rayon
Rayon
Rayon

Bijlage 2:

Taken wedstrijdleider (speaker)

Als wedstrijdleider bent u samen met de rayoncommissie verantwoordelijk voor de gang van
zaken gedurende de gehele wedstrijddag. Hieronder staan de taken vermeld van de
wedstrijdleider. Naast deze taken is de wedstrijdleider ook samen met de rayoncommissie
verantwoordelijke bij eventuele onverwachte situaties.
De wedstrijdleider:
 Zorgt dat alle medewerkers hun taken weten en is in het bezit van een medewerkerslijst.
 Is als eerste met de verantwoordelijke rayonleden aanwezig en neemt tien minuten voor
aanvang van de warming-up plaats achter de wedstrijdtafel en is gedurende de gehele
wedstrijddag aanwezig achter de wedstrijdtafel.
 Vraagt de train(st)ers de uitvallende turn(st)ers door te geven.
 Geeft het startsein en stopsein voor algemene warming-up en inturnen.
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat:
 Tijdens de warming-up de turn(st)ers niet op de toestellen gaan.
 Turn(st)ers weten waar ze moeten opstellen voor de op- en afmars en dat ze op tijd
klaar staan.
 De juryleden en de hoofdjury aan het publiek worden voorgesteld.
De wedstrijdleider:
 Vermeldt tijdens de wedstrijd om en om van baan één en twee de naam van de turn(st)er
die op de vloer zijn/haaroefening gaat turnen. ( Dit is alleen bij de D1 en keuze oefenstof)
 Zorgt voor het wisselen van de turn(st)ers naar het volgende toestel na het starten van de
muziek.
 Geeft bij elke toestelwissel aan dat turn(st)ers zich moeten aan- en afmelden bij de
juryleden bij het betreffende toestel.
 Houdt gedurende de wedstrijddag het tijdschema in de gaten en overlegt bij eventueel inof uitlopen met de
rayoncommissie hoe hier mee om te gaan.
 Ziet toe op orde in de zaal en op de vloer in samenspraak met de baancommissaris.
 Overlegt met het aanwezige rayonlid dat de lunchtijd tijdig aan de kantine wordt
doorgegeven.
 Ziet toe op de aanwezigheid van niet toegestane personen op de wedstrijdvloer, alleen
deelneemsters/deelnemers aan de betreffende wedstrijdronde mogen op de wedstrijdvloer
aanwezig zijn, en instrueert de baancommissaris om zo nodig actie te ondernemen.
 Ziet erop toe dat alleen vanaf de tribunes gefilmd of gefotografeerd wordt, flitsen is
verboden i.v.m. veiligheid van de turn(st)ers. Mobiele telefoons op trilstand.
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 Meldt dat de turnsters/turners voor de volgende wedstrijdronde moeten wachten in de
kleedkamers of op de tribunes totdat hun gevraagd wordt zich op te stellen. Ze mogen niet
op de wedstrijdvloer zolang de vorige wedstrijd nog niet afgelopen is.
 Geeft aan wanneer de prijsuitreiking is en zorgt ervoor dat de turn(st)ers klaar staan.
 Ziet erop toe dat bij de prijsuitreiking alleen de turn(st)ers oplopen en geen
train(st)ers/assistenten.
 Zorgt voor het openingswoord en het slotwoord (voor de prijsuitreiking en zo kort
mogelijk).
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Bijlage 3:

Taken catering

De twee personen van de catering zorgen ervoor dat tijdens de wedstrijd:


Per wedstrijdronde de jury, EHBO, vrijwilligers achter de kassa en wedstrijdtafel wat te
drinken krijgen.



Het aantal bestelde drankjes bijgehouden wordt op het daarvoor bestemde
cateringformulier.



Per wedstrijdronde twee keer wordt langs gegaan. De eerste keer voor het opnemen van
de consumpties en de tweede keer voor het brengen van de consumpties.



Tijdens het opnemen en brengen van de consumpties de jury niet gehinderd wordt.



De bakjes met snoep worden aangevuld op jury- en wedstrijdtafels.



De jurytafels na elke wedstrijdronde opgeruimd worden, zodat er aan het eind van de dag
nog ruimte over is om te jureren.



Waterkannen met water en bekertjes op de jurytafels en wedstrijdtafel staan.



Het water op de jurytafels iedere wedstrijdronde ververst wordt.



De eventuele aanwezige snack rond wordt gebracht.



Er koffie en thee aanwezig is op de koffie/thee tafel van de leiding (indien aanwezig!)
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Bijlage 4: Werkzaamheden na afloop van wedstrijden
(dit geldt niet voor Turn Inn)


Toestellen + matten weer terug plaatsen op de oorspronkelijke plaats.



Tafels en stoelen op de daarvoor bestemde karren plaatsen.



Plaats waar deelnemers zitten schoon achter laten en banken weer op hun plaats zetten.



Prullenbakken (hal en kleedkamers) legen, volle vuilniszakken in de container (ook
tijdens de wedstrijd).
Lege vuilniszakken zijn verkrijgbaar in de kantine.



Kleedkamers vegen.



Afscheidingstouw / lint weghalen.



Tribunes opruimen en vegen/stofzuigen. Ook onder de tribune.



Gevonden voorwerpen aan wedstrijdorganisatie geven.
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Bijlage 5: Formulier specificatie kassaldo ontvangen recettes ( entreegelden)
Soort wedstrijd
Locatie van de wedstrijd
Wedstrijddatum
Mede Organiserende vereniging
Organiserend rayon
Aantal aanwezige munten/biljetten

€

Bedrag

…

x

100,00

=

…..

…

x

50,00

=

…..

…

x

20,00

=

…..

…

x

10,00

=

…..

…

x

5,00

=

…..

…

x

2,00

=

…..

…

x

1,00

=

…..

…

x

0,50

=

…..

…

x

0,20

=

…..

…

x

0,10

=

…..

…

x

0,05

=

…..

…

x

0,02

=

…..

…

x

0,01

=

…..

___________
Sub-totaal

…..

Af : Wisselgeld

…..
___________

Kassaldo na uitbetaling

Totaal bedrag

declaraties

…..
==========

Voor akkoord :

Voor akkoord :

Naam Kassavrijwilliger/ rayon/regio 1

Naam Kassavrijwilliger/

rayon/ regio 2
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Bijlage 6: Afspraken Turn Inn
Bij Turn Inn zijn vaste afspraken gemaakt met het rayon m.b.t.. de lunch en eten en drinken op
de jurytafels. De organiserende vereniging hoeft hier geen boodschappen voor te doen.
Op de dag zelf zal een rayonlid instructies geven aan de mensen die voor de catering zorgen.
De organiserende vereniging hoeft alleen te zorgen voor wat pakjes limonade en iets te eten voor
de klok en jurymeisjes. En voor een kleine attentie voor de vrijwilligers van de vereniging.
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