Finale 3-4 kamp District Mid West
Kulturhus de Breehoek, Scherpenzeel
13 April 2019

WELKOM
Abcoude is namens Regio Mid West uw gastvrouw bij de finale 3 – 4 kamp 2019.
Door de inzet van de vereniging en de productgroep Turnen Dames kan de finale weer plaatsvinden. Bij deze bedanken wij Abcoude
voor de tijd, inzet en energie die zij in deze dag steken. Wij, de productgroep, hopen op een geslaagde en sportieve wedstrijd.
MEDEDELINGEN:
- Bij aankomst dienen de verenigingen zich te melden bij de wedstrijdtafel.
- Zorg dat de deelnemers op tijd klaar staan om de wedstrijdbaan in te gaan, dit voor een soepel verloop van de wedstrijd.
- Deelnemers nemen deel aan de prijsuitreiking in wedstrijdkleding.
- Bekijk het wedstrijdschema goed zodat alle deelnemers op tijd aanwezig zijn in de zaal.
- Uitslagen zijn ongeveer 10 min. na de prijsuitreiking op te halen bij de wedstrijdtafel.
- Houdt de kleedkamer netjes, rommel in de daarvoor bestemde prullenbak.
- Zorg dat de deelnemers 30 min. voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
TIJDSCHEMA:
8.30 uur
9.00 uur
9.50 uur
10.40 uur
11.45 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.20 uur
14.10 uur
15.00 uur
15.50 uur
16.40 uur
17.00 uur

Zaal open / juryvergadering ochtend ronden
Opmars en opening 1e ronde
2e ronde
3e ronde
PRIJSUITREIKING OCHTEND RONDEN
Juryvergadering middag ronden
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde
Opruimen van de zaal
PRIJSUITREIKING EN SLUITING

De entree bedraagt voor volwassenen €2,00 en €1,00 voor kinderen tot 12 jaar. Er is geen pinautomaat en gepast geld
wordt zeer op prijs gesteld. Willen jullie dit doorgeven aan de ouders.
JURYLEDEN:
De verenigingen zorgen op de genoemde plaats voor de juiste personen.
1 jurylid met minimaal TD1 brevet, voor de beoordeling van de uitvoering van de oefening en 1 onderdeelherkenner, is het een
koprol, zweefstand of een borstwaartsom, dit kan een jeugdlid zijn vanaf 15 jaar.
Juryleden voor de middag ronden graag 30 min. voor de juryvergadering aanwezig zijn, als we wat inlopen kunnen we eerder starten
met de juryvergadering.
We hebben alle juryleden ingedeeld.
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van vervanging bij ziekte of afmelden van het jurylid/onderdeelherkenner. e
Namens de werkgroep recreatie wensen we jullie een sportieve wedstrijd!
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