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Activiteiten in het District – Wedstrijdprogramma
Datum

Activiteit

Plaats

8-9 dec

1e districtswedstrijd
(zie schema 1 en 2)

Beverwijk

15 november

2e districtswedstrijd
(zie schema 1, 2 en 3)

Optie 1:
19e Beverwijk
20e Galgewaard
Optie 2:
19e en 20e
Galgewaard,
zaterdag tot 16
uur en zondag
de hele dag)

15 november

23-24 mrt

3e districtswedstrijd (zie schema 3 en 4)

Galgewaard,
zaterdag tot 16
uur en zondag
de hele dag

15 november

6-7 apr

4e districtswedstrijd (zie schema 4)
District finale (schema 2)

18-19 mei

5e districtswedstrijd District finale
(zie schema 1, 3 en 4)

Beverwijk

18, of 19
mei

Jaarvergadering

Beverwijk

19-20 jan

Teamwedstrijd
Tabel 1 Activiteiten en wedstrijdprogramma in het District
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15 december

15 december
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Communicatie vanuit het District
Communicatie via de website
Alle informatie over de wedstrijden die georganiseerd worden door de District Technische Commissie
(DTC) verschijnt, indien mogelijk, uiterlijk 14 dagen voor de betreffende wedstrijddatum op de pagina
van het district: http://midwest.kngu.nl/.
Voor al onze District zaken kunt u ook terecht op onze eigen website: www.turnenherenmidwest.nl
Alle details over de wedstrijden georganiseerd door de Landelijke Technische Commissie zijn te
vinden op http://wedstrijden.kngu.nl

Communicatie via email
De DTC maakt gebruik van het geautomatiseerd email systeem MailChimp om te communiceren met
trainers, juryleden en verenigingen.
Afmelden:
U kunt zich elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief door onder aan een email op de link
“Afmelden van deze maillijst” te klikken.

Aanmelden voor een e-maillijst
Trainers / trainsters
Communicatie over wedstrijdzaken, technische dagen, opleiding en algemene districtszaken.
Klik op de link om u aan te melden voor deze nieuwsbrief
Of kopieer de volgende link in uw browser: http://eepurl.com/btdyRH
Juryleden
Communicatie over juryindelingen, jurybijscholingen en algemene districtszaken.
Klik op de link om u aan te melden voor deze nieuwsbrief
Of kopieer de volgende link in uw browser: http://eepurl.com/by2WTP

Hoe is de commissie te bereiken?
De commissie is te bereiken via één mailadres: turnenherenmidwest@gmail.com
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Inschrijvingen
Het inschrijven van turners kan alleen via het KNGU Loket te vinden op http://loket.kngu.nl. Alle
verenigingen hebben gegevens om te kunnen inloggen in dit systeem. Turners moeten geregistreerd
lid zijn van de KNGU (Digimember).
In principe schrijft een turner zich in één seizoen in voor één niveau waarin hij dus zowel in de
landelijke wedstrijden als in de districtswedstrijden uitkomt. Indien het niveau in het district niet
aangeboden wordt, mag de trainer/turner kiezen voor een niveau hoger of lager, Deze keuze geldt
voor het gehele seizoen, met uitzondering van de clubteamwedstrijd.
Ervaart u problemen met het inschrijven via het KNGU loket, neem dan contact op met:
turnenherenmidwest@gmail.com
Voor een handleiding verwijzen wij u naar: handleiding digitaal inschrijven

Uiterste inschrijfdatum
Wij willen benadrukken dat géén inschrijvingen meer verwerkt worden na de uiterste inschrijfdatum.
Kijk voor de uiterste inschrijfdatum voor alle wedstrijden op het activiteiten overzicht (pag. 3)

Districtswedstrijden
Uiterste inschrijfdatum
De uiterste inschrijfdatum voor de wedstrijden dit seizoen is terug te vinden in ons activiteitenoverzicht
op pagina 3. Na de uiterste inschrijfdatum zal u een mail van ons ontvangen waarin we u vragen de
deelnemers te controleren, dit om fouten te ondervangen. U kunt, binnen 1 week nadat u deze mail
ontvangen heeft, wijzigingen doorgeven. Deze wijzigingen zullen wij doorvoeren

Inschrijfgeld
€ 12,50 per wedstrijd
Alle leden die na de uiterste inschrijfdatum ingeschreven staan, hebben een betaalplicht aan de
KNGU. Inschrijfgelden worden niet geretourneerd bij annulering van de sporter of sportclub.

Entreegeld
Entree voor het publiek bedraagt: € 2,- voor alle toeschouwers.

Oefenstof en beoordeling
Er wordt beoordeeld volgens het op dat moment geldende NTS en errata.
http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/nts-turnen-heren
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Categorieën tabel
Nieuw
niveau

Benjamin
2012-2011

Instap
2010-2009

Pupil
2008-2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eredivisie
Eredivisie*

1e divisie
2e divisie
3e divisie
4e divisie
5e divisie
Talentdivisi
e
1e divisie

14
15

17
18
19
20
21
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Junior 1
2004-2003

Junior 2
2002-2001

Senior
2000 e.o.
Eredivisie

12
13

16

Jeugd
2006-2005

Talentdivisi
e
1e/2e
divisie
3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie

Talentdivisi
e
1e divisie

2e divisie
3e divisie

2e divisie

4e divisie

3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie

5e divisie
6e divisie

6e divisie

Eredivisie

1e divisie
2e divisie
3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie

Eredivisie

1e divisie
2e divisie
3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie

1e divisie
2e divisie
3e divisie
4e divisie
5e divisie
6e divisie
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Instap

niveau 14, 15

Pupil

niveau 12, 13

Jeugd

niveau 7, 8, 9

Junior I niveau 6, 7, 8
Junior II niveau 5, 6, 7
Senior

8/9 december

niveau 4, 5, 6

19/20 januari

Direct plaatsing
landelijk

District finale
18/19 mei
Schema 1

Instap niveau 16, 17
Pupil niveau 14, 15

8/9 december

19/20 januari

District finale
6/7 apr
Schema 2
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Volledige 4e divisie
Benjamin niveau 16

19/20 januari

23/24 maart

District finale
18/19 mei
Schema 3

Volledige 5e, 6e divisie
Benjamin 1e div. en lager

23/24 mrt

6/7 april

District finale
18/19 mei
Schema 4
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Talent/ere 1e divisie 2e divisie 3e divisie 4e divisie 5e divisie 6e divisie
Benjamin
Instap
Pupil
Jeugd
Junior I
Junior II
Senior
1e wedstrijd 8/9 december Beverwijk
2e wedstrijd januari
District finale 18/19 mei Beverwijk
1e wedstrijd 8/9 december Bevewijk
2e wedstrijd januari
District finale april
1e wedstrijd januari
2e wedstrijd maart
District finale 18/19 mei Beverwijk
1e wedstrijd maart
2e wedstrijd april
District finale 18/19 mei
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Organisatie wedstrijden
Iedere vereniging heeft de mogelijkheid om t/m de jaarvergadering aan te geven of ze een wedstrijd
willen organiseren en eventueel welke wedstrijd. Als er te weinig verenigingen zich opgeven om een
wedstrijd te organiseren, zal de DTC het initiatief nemen.
De commissie zal initiatief nemen door één of meerdere vereniging(en) aan te wijzen die de wedstrijd
moet gaan organiseren. De vereniging zal op de hoogte gesteld worden en er zal uitgelegd worden
wat er van hun verwacht wordt. Dit geldt zowel voor de regio Noord-Holland als voor Midden
Nederland. Het zal niet zo zijn dat constant dezelfde verenigingen aangewezen worden om hier
verantwoording voor de dragen. Er zal gekeken worden wie er reeds een wedstrijd georganiseerd
heef en wie niet. Daarnaast kan het organiseren van een wedstrijd bestaan uit alleen maar vrijwilligers
regelen tot ook een zaal en eventueel toestellen regelen. Wij als commissie zullen daar de helpende
hand bieden om het allemaal zo goed mogelijk te organiseren. Echter dient de vereniging hier wel
verantwoording voor te nemen.
Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden
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Aanleveren juryleden
De inschrijving voor de districtswedstrijden verloopt via het Loket van de KNGU, omdat dit de enige
manier is om de juistheid van de gegevens van turners, trainers en turnverenigingen (via de database
van de KNGU) te controleren.
Via het KNGU Loket dienen de turnverenigingen ook hun jurylid (of juryleden) aan te melden. Echter
(de huidige versie van) het KNGU Loket heeft niet de functionaliteit om de juistheid/geldigheid van de
gegevens van het jurylid te controleren.
Beleid:
Zonder juryleden doet een club buiten mededinging mee aan een wedstrijd. Turners kunnen wel
meedoen aan de wedstrijd, maar kunnen geen prijzen winnen en zich niet plaatsen voor eventuele
finales. Het inschrijfgeld wordt wél volledig geïnd. Meedoen voor clubs die geen juryleden kunnen
leveren is alleen mogelijk als er genoeg juryleden zijn. Het District kan deelname van deze clubs
weigeren als er een tekort aan juryleden is.
Het eerste seizoen dat een vereniging deelneemt aan de districtswedstrijden zijn zij niet verplicht
een jurylid te leveren. Wel worden ze geacht deelnemers aan te leveren voor de jurycursussen,
als voorbereiding op het volgende seizoen.
Er moet altijd minimaal één TH1 opleiding in regio MN aangeboden worden per seizoen. Ook in
regio NH moet minimaal één TH1 opleiding aangeboden worden per seizoen. In het district moet
minimaal één TH2/3 opleiding aangeboden worden per seizoen. Wanneer dit niet het geval is
geweest vervalt de verplichting voor het volgende seizoen.
Een vereniging die de organisatie van een wedstrijd volledig op zich neemt hoeft géén juryleden te
leveren, ongeacht hun deelnemersaantal.
Teamwedstrijd:
1 jurylid per team.
Individuele wedstrijden:
Iedere vereniging schrijft per wedstrijd één jurylid in.
Tot maximaal 10 deelnemers mogen verenigingen samen hun jurylid inschrijven. (Bijv. vereniging
A met 3 deelnemers, vereniging B met 2 deelnemers en vereniging C met 4 deelnemers leveren
samen één jurylid aan wat namens alle drie de verenigingen jureert.) Dit wordt via de mail aan de
district commissie meegedeeld. (turnenherenmidwest@gmail.com)
Juryleden volgens bovenstaande principe moeten uiterlijk op de uiterste datum van inschrijving
bekend zijn. Daarna is ‘samen een jurylid leveren’ onmogelijk.
Mochten er meer juryleden nodig zijn dan volgens het bovenstaande principe opgegeven, dan
worden de overige juryleden berekend en verdeeld over de verenigingen met de meeste
deelnemers. Bijvoorbeeld: 11 deelnemende clubs. De organiserende vereniging levert geen
jurylid, 2 clubs hebben samen één jurylid, waardoor er totaal 9 juryleden opgegeven zijn. 12
juryleden benodigd. De 3 juryleden die dan nog extra nodig zijn moeten geleverd worden door de
3 clubs met het grootste deelnemersaantal.
Mochten er juist meer clubs zich aanmelden dan er juryleden benodigd zijn, dan worden de clubs
met de minste deelnemers op de hoogte gebracht. Zij zijn dan voor de betreffende wedstrijd niet
verplicht een jurylid aan te melden. Wanneer zij deze al wel hebben gaat het ‘voordeeltje’ naar de
volgende club in de rij.
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District clubteam
Algemene regels











Het is niet toegestaan een turner voor twee verschillende leeftijdscategorieën in te schrijven of
deel te laten nemen in twee teams.
Er dient door het team op 6 toestellen geturnd te worden.
Een team dient uniforme kleding te dragen.
Elke turner en elke vereniging/stichting dient lid te zijn van de KNGU.
Overige voorwaarden zijn conform wedstrijdbepalingen en statuten KNGU. Er wordt gejureerd
volgens de op dat moment geldende NTS en errata.
De vereniging/stichting die het team inschrijft is verantwoordelijk voor de betaling van het
inschrijfgeld en de jurykosten.
Per team mogen er maximaal twee trainers op de werkvloer aanwezig zijn.
Er zijn meerdere gastturners in een team toegestaan. De inschrijvende vereniging is tevens
verantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld en de levering van juryleden.
Gastturners kunnen niet via het Loket ingeschreven worden, maar zullen altijd per e-mail
gecommuniceerd worden met de DTC (turnenherenmidwest@gmail.com)
Voor alle niveaus geldt: maximaal vijf turners inschrijven, maximaal vier turnen en drie tellen
mee voor de eindscore.

Teamnaam
De teamnaam mag gekoppeld worden aan een sponsornaam.

Samenstelling teams



Een team bestaat uit maximaal vijf turners.
In een team zijn meerdere gastturners (lid van een andere KNGU vereniging) toegestaan.

Inschrijfgeld
€ 50,00 per team
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