Rayon Noord-West
Aan:

Deelnemende verenigingen,
Organiserende verenigingen,
Wedstrijdleiding en juryleden.

Hierbij zenden wij u het programma/ indeling van de 1e plaatsingswedstrijd en 2e
plaatsingswedstrijd groep 2 en 3 op zaterdag 20-1-2018 en op zaterdag 17-3-2018.
1e Plaatsingswedstrijd
Sportcentrum “It Gryn”
Ieleane 1
9051 LP Stiens

2e Plaatsingswedstrijd
Sportcentrum “de Waddenhal
Westerzeedijk 15
8862 PK Harlingen

Alle deelnemers zijn welkom vanaf 8.00 uur en iedereen begint om 8.25 uur met de opmars.
De juryvergadering begint om 8.00. Voor vragen en wijzigingen kunt u mailen met juryzaken
juryzaken.rtctdfriesland@gmail.com
Verzoek aan de verenigingen om zelf de trainers en juryleden op de hoogte te stellen.
De tijden zijn bij benadering, deelnemers aan wedstrijd 2,3,4 en 5 dienen een half uur voor
aanvang aanwezig te zijn.
Namens de organisatie wensen wij iedereen een succesvolle wedstrijd toe.
Met vriendelijke groet,
Aafke en Yvonne
RTCTD NW
turnennw@outlook.com
Tijdspad
Opmars
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Einde wedstrijd
Prijsuitreiking

Wedstrijd 1
8.25 u
8.30 u
9.00 u
9.25 u
9.50 u
10.15 u
Z.S.M

Wedstrijd 2
10.30 u
10.35 u
11.00 u
11.25 u
11.50 u
12.15 u
Z.S.M

Wedstrijd 3
13.00 u
13.05 u
13.25 u
13.45 u
14.05 u
14.25 u
Z.S.M

Wedstrijd 4
14.45 u
14.50 u
15.10 u
15.30 u
15.50 u
16.10 u
Z.S.M

Wedstrijd 5
16.25
16.30
16.55
17.20
17.40
18.00
Z.S.M

JURY 1e plaatsingswedstrijd groep 2-3, 20-1-2018
Hoofd Jury: Maria Woudstra
Baan A

Baan B

Sprong
Saskia van Riet
Sigrid Kuikman

Sprong
Teresa Stapensea
Janet v Daalen

Brug
Elcke de vries
Johan Munschter
Jan-Jurjen Hoitema

Brug
Yvonne Slotegraaf
Tietia Veenstra
Erwin Groenland

Balk
Liset Pieterse
Jose Daamen
Grytsje Dijkstra

Balk
Manon Boon
Tinie Werkhoven
Silvia Smits

Vloer
Nathalia Boxum
Ytje Hooisma
Tea Helder

Vloer
Astrid Bol
Gaby Huitema
Grietje Mink

JURY 2e plaatsingswedstrijd groep 2-3, 17-3-2018
Hoofd Jury: Liset Pieterse
Baan A

Baan B

Sprong
Silvia Smits
Welmoed v/d Brink

Sprong
Olga Hoitema
Hermien Hoekstra

Brug
Jose Daamen
Gerda Okkinga
Manuela Bijland

Brug
Joke Peenstra
Maaike Brandes
Tea Helder

Balk
Annet Kamstra
Jessica Kruidhof
Monique Machiela

Balk
Nathalia Boxum
Janet v Daalen
Grytsje Dijkstra

Vloer
Yvette v Dijk
Mirjam Vegter
Tinie Werkhoven

Vloer
Susan Bos
Johan Munschter
Manon Boon

Regels/ afspraken door wedstrijden Turnen Dames in de regio Friesland .
NB: dit document is van toepassing door alle wedstrijden turnen dames die georganiseerd worden in de regio
Friesland.
Turnsters:
-

Turnsters dragen sportkleding op de wedstrijdvloer. Dit geldt ook voor de prijsuitreiking.
Het dragen van sieraden is niet toegestaan, m.u.v. oorknopjes.
Een turnsters mag een bandage dragen, ongeacht welke kleur.
De turnsters presenteren zich voor en na elke toestelronde aan de jury.
De turnsters beginnen pas met de warming-up of het inturnen nadat hiervoor toestemming is gegeven
door de wedstrijdleiding.
Waar mogelijk inturnen in de wedstrijdvolgorde.
Turnsters die niet deelnemen aan de wedstrijd dienen plaats te nemen op de tribune.

Trainers/Assistent-trainers:
-

Trainers die op de wedstrijd aanwezig zijn dragen sportkledingen sportschoenen. Dit geldt ook voor
assistent-trainers.
De trainers zorgen ervoor dat de turnsters op tijd klaar staan.
De trainers wijzen hun turnsters op de regels/ afspraken die zijn gemaakt.
Het is trainsters en assistenten niet toegestaan foto-/filmmateriaal te maken terwijl zij actief zijn op de
wedstrijdvloer.
Trainers kunnen via het hoofd wedstrijdjury navraag doen over toegekende D-score.

Juryleden:
-

Juryleden dienen zich neutraal op te stellen.
Juryleden dragen zaalschoenen.
Juryleden dienen gekleed in te zijn in blauw/wit.
Bij iedere wedstrijd dient een hoofd wedstrijdjury aanwezig te zijn welke niet ingezet wordt als jury bij een
toestel.
Het hoofd wedstrijdjury leidt de juryvergadering.
Het hoofd wedstrijdjury fungeert als aanspreekpunt voor trainers die vragen hebben over toegekende Dscores. Dit gebeurt via de welbekende briefjes.
Alle juryleden dienen kennis te nemen van het reglement en zich op de hoogte te stellen van eventuele
aanpassingen daarvan.

Wedstrijdleiding:
-

Voor iedere wedstrijd informeert de wedstrijdleiding alle trainers over de gang van zaken en eventuele
bijzonderheden.
De wedstrijdleiding zorgt voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Zij houdt toestel wissels in de gaten
en geeft het teken voor de warming-up en inturnen.

Algemeen:
-

Iedere wedstrijd(ronde) begint met een opmars naar het toestel. Hierbij worden geen vaandels gebruikt.
Er wordt per toestelgroep gewerkt volgens het roulatiesysteem (bij het tweede toestel begint de tweede
turnsters, enz.)
Er wordt per toestelgroep gewisseld van toestel. Dit gebeurt op muziek.

