
  

DPG GS

Aly v/d Meer-Blaauw

tel. 0511-472940

alyvandermeer@knid.nl

Aan: deelnemende verenigingen

juryleden 

wedstrijdleiding

e.a.

Betreft: GS Micro Teamgym A-B-C-D-E

Districts Kampioenschappen Noord

Veenwouden,12 december 2019

 

l.s.,

Hierbij doe ik u toekomen het wedstrijdprogramma voor de Distriktskampioenschappen

Micro Teamgyn A-B-C-D-E op 21 december a.s.,  in sporthal Splitting

m.m.v. gv DGC Drachten

De sporthal is gevestigd aan het adres: Leerweg 3 Drachten 

Lees vooral de aandachtspunten 

Namens de organisatie wens ik iedereen een succesvolle wedstrijd toe

Aly

Tijdpad: 8,30 uur zaal open

8,30 uur juryvergadering

8,55 uur opstelling 1e groepen

9,00 uur aanvang  wedstrijd

 11,25 uur pauze

z.s.m. prijsuitreiking op-en afmars met vaandels

12,30 uur vervolg wedstriijd

15,20 uur einde wedstrijd

z.s.m. prijsuitreiking op-en afmars met vaandels

Deelnemende verenigingen:

DGC  - Drachten

Be Quick  - Franeker

CSC'45  - Heerenveen

GVL  - Leeuwarden

GVV  - Veenwouden

Maas  - Buitenpost

Pegasus  - Lemmer

SHELL  - Oudehaske
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Tios  - Erica

UDA  - Terwispel

V&K-L  - Leeuwarden



Aandachtspunten voor de leiding en deelnemers

> lees het wedstrijdreglement voor het groepsspringen

> Landelijke Oefenstof, uitgave sept 2019, Bijlage 3

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/BIJLAGE-3-TR_GROEPSSPRINGEN-Toestellen-20-augustus-2019.pdf

> Muziekjes 1 t/m 15

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/groepsspringen/wedstrijdzaken/oefenstof-en-lesmateriaal

> inspringen voor de wedstrijdronde 

> vóór het inspringen de sprongformulieren in 2 voud inleveren bij de hoofdjury, (volledig invullen) 

> Teams hoeven zich niet voor te stellen aan de jury, bij de start van de wedstijd strekt de

eerste turn(st)er uit en tot slot de laatste

> deelnemers dienen een half uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn 

> de leiding dient ervoor te zorgen dat de groep op tijd klaar staat

> er wordt gewacht met inspringen tot het sein wordt gegeven door de wedstrijdleiding

> een groep dient uniform gekleed te gaan

> er kunnen geen wijzigingen in de groepssamenstelling meer plaatsvinden

> elke deelnemer kan maar in 1 leeftijdscategorie deelnemen

Juryleden: Airtrack MT en MT Springtoestel

Yvonne Bruinsma Marja van der Meer

Sandra Wind Jele Pama

Marjan Brouwer Minke Faber

Cindy Kars Hinke Koning

Juryvergadering 8,30 uur
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