1. INSCHRIJVING EN OPGAVE JURYLEDEN
1.1 Tijdens het inschrijven wordt er een account aangemaakt. Inloggegevens worden naar het
opgegeven e-mailadres verstuurd.
1.2 Er zijn 384 plekken voor deelneemsters. Bij het overschrijden van deze aantallen zullen
turnsters op een wachtlijst worden geplaatst.
1.3 Inschrijven kan van 23 februari 2020 tot en met 22 maart 2020 via de website. Hierna is het
niet meer mogelijk om nieuwe turnsters in te schrijven.
1.4 De turnster dient minimaal in het niveau uit te komen waarin zij afgelopen seizoen heeft
geturnd tijdens de rayonwedstrijden. Uw turnster mag echter wel op een hoger niveau of in
een hogere leeftijdscategorie ingeschreven worden.
1.5 Gegevens aanpassen van ingeschreven turnsters kan tot en met 22 maart 2020 via de website.
Na deze datum is het niet meer mogelijk om gegevens aan te passen.
1.6 Na het inschrijven van turnsters is het mogelijk opmerkingen per turnster toe te voegen in het
inloggedeelte. Gebruik dit opmerkingenveld voor bijvoorbeeld turnsters die niet mogen
turnen op zondag wegens geloofsovertuigingen.
1.7 Het kosteloos uitschrijven van turnsters via de website kan tot 22 maart 2020. Na deze datum
is afmelden mogelijk via het inloggedeelte, echter blijven de inschrijfgelden verschuldigd.

JURYLEDEN
1.8 Per 10 turnsters dient er 1 jurylid te worden opgegeven. Van alle op te geven juryleden dient
er minimaal 1 jurylid te worden opgegeven voor het hoogste ingeschreven niveau.
1.9 Opgegeven juryleden worden 1 volledige dag ingedeeld. Wanneer een jurylid beide dagen
ingedeeld wil worden, kan het jurylid tweemaal worden ingevoerd. Het jurylid telt dan als 2
juryleden.
1.10 Alleen juryleden die bevestigd hebben tellen als opgegeven jurylid.
1.11 Juryleden moeten voor 5 juni 2020 worden opgegeven. Bij het niet opgeven van voldoende
juryleden kan er één van de volgende twee maatregelen genomen worden door de
organisatie:
1.11.1 Het aantal turnsters wat te veel is ingeschreven wordt op de wachtlijst geplaatst;
1.11.2 Er dient €100,00 per niet aangeleverd jurylid te worden betaald door de vereniging.
1.12 Onkosten gemaakt door juryleden worden niet door de organisatie vergoed.
1.13 De juryindeling zal onder de contactpersonen en juryleden verspreid worden. Deze zal ook op
de website te vinden zijn onder het kopje wedstrijdindeling.
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2. FACTUUR EN BETALING
2.1 Nadat de definitieve wedstrijdindeling bekend is gemaakt is de factuur in de
inlogomgeving te vinden. Via de e-mail ontvangen alle contactpersonen hier
bericht over.
2.2 Wanneer de factuur niet is voldaan op de dag van de wedstrijd worden de wedstrijdnummers
pas verstrekt na volledige betaling van de factuur.
2.3 De hoogte van de factuur is gebaseerd op het aantal ingeschreven turnsters en opgegeven
aantal juryleden op het moment dat de facturen worden verspreid. Turnsters op de wachtlijst
worden hier niet in meegenomen.

3. VLOERMUZIEK
3.1 De vloermuziek van ingeschreven keuze turnsters kan direct na inschrijving worden geüpload
in het inloggedeelte.
3.2 De vloermuziek dient voor 21 juni 2020 te zijn geüpload in MP3 formaat.
3.3 De vereniging is verantwoordelijk voor het nakijken van het geüploade bestand. Alle
geüploade vloermuziek kan in het inloggedeelte worden beluisterd.
3.4 Op de wedstrijddag wordt geen vloermuziek meer geaccepteerd, tenzij de vloermuziek door
een fout niet kan worden afgespeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om op
dat moment muziek aan te leveren. Back-up muziek wordt geaccepteerd op telefoon (met
AUX-ingang) of USB. CD’s worden niet geaccepteerd.

4. TIJDENS DE WEDSTRIJD
4.1 Bij het inlopen van een wedstrijd kan de volgende wedstrijd maximaal een halfuur eerder
starten. Trainers en turnsters dienen hier rekening mee te houden en tijdig aanwezig te zijn.
4.2 Alleen turnsters, trainers en juryleden mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden. De overige
aanwezigen dienen plaats te nemen op de tribune.
4.3 Wedstrijdnummers zijn gedurende de gehele dag op te halen bij de wedstrijdtafel. Deze zijn
gesorteerd per vereniging. Deze hoeven niet ingeleverd te worden.
4.4 Per vereniging per toestel mag maximaal 1 train(st)er met een assistent op de vloer aanwezig
zijn.
4.5 Eigen turnsters mogen op de wedstrijdvloer worden gefilmd en gefotografeerd met mobiele
telefoons, op zo’n manier dat juryleden, turnsters en andere trainers niet worden gehinderd.
Professionele apparatuur en het fotograferen en filmen van turnsters van andere
verenigingen is niet toegestaan.
4.6 Er zijn tijdens de wedstrijd professionele fotografen aanwezig. Zij zullen foto’s publiceren via
hun eigen media. Wanneer er bezwaar is tegen publicatie kan dit voorafgaand aan de
wedstrijd bij de organisatie worden aangegeven. Na afloop van de wedstrijd moet dit bij de
fotograaf zelf worden aangegeven.
4.7 De aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen te worden opgevolgd.

5. JURERING EN BEZWAAR INDIENEN
5.1 Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de D-Score via een bezwaarbriefje wat op te halen is
bij de juryleden van het betreffende toestel. Dit bezwaarbriefje moet ingeleverd worden bij
het Hoofd Wedstrijd Jury (HWJ) van de betreffende wedstrijd. Het HWJ beslist vervolgens of
het bezwaar wordt toegekend.
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6. TURNSTERS EN INTURNEN
6.1 Deelnemende turnsters worden geacht minimaal een halfuur voor de warming-up
aanwezig te zijn in het geval van eventuele inloop.
6.2 Aan het begin en einde van een toestelronde wordt er aan- en afgemeld bij de
jury.
6.3 Op het eerste toestel begint de eerste turnster met haar wedstrijdoefening. Bij het tweede
toestel de tweede turnster, etc.
6.4 Een turnster heeft recht op minimaal 1 inturnbeurt op ieder toestel, met een tijdslimiet van 1
minuut.
6.5 Op alle toestellen geldt een inturntijd in minuten dat gelijk is aan het aantal turnsters in het
grootste groepje van de betreffende wedstrijd.
6.6 Op sprong worden er 2 sprongen geturnd, waarvan het gemiddelde telt. Dit mogen dezelfde
sprongen zijn. Dit geldt ook voor de meerkamp.

7. PUBLIEK
7.1 Entree kan contant worden betaald aan de kassa voor de tribune. Pinnen kost €0,25 per
transactie.
7.2 Publiek dient te allen tijde van de wedstrijdvloer te blijven. De wedstrijdvloer is uitsluitend
voor turnsters, trainers en juryleden toegankelijk.
7.3 Tijdens de wedstrijd mag er niet geflitst worden.
7.4 Het publiek wordt verzocht de tribune schoon te houden, en persoonlijke eigendommen mee
te nemen bij het verlaten van de hal.

8. TOESTELLEN
8.1 De brug mag alleen in breedte worden versteld, niet in hoogte. Wanneer een turnster te lang
is en in hang aan de hoge ligger met haar voeten de mat raakt mag de brug hoger worden
gezet. Dit moet worden gemeld aan het hoofd jury van de betreffende wedstrijd. Dit mag op
ieder moment, zolang dit voor het inturnmoment van de betreffende ronde gebeurt. Gebeurt
dit te laat, dan kan er worden beslist om de brug niet te verstellen.
8.2 Beide brugliggers worden in rondes met senioren standaard 0,05m hoger gezet.
8.3 Door de wedstrijdleiding wordt ervoor gezorgd dat toestellen op de juiste hoogte staan. Het is
tevens de verantwoordelijkheid van de trainers en turnsters om dit na te kijken. Bij het
constateren van een onjuiste sprong- of balkhoogte dient dit te worden aangegeven bij het
hoofd jury. Deze zal dit nakijken en wanneer nodig bijstellen. Turnsters die al hun oefening
hebben geturnd krijgen geen extra beurt, en de scores blijven hetzelfde.

TOT SLOT
Waar deze reglementen geen uitsluitsel geven gelden de wedstrijdbepalingen van de KNGU voor zover
mogelijk. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor ongelukken en/of schade/diefstal
van goederen.
Houdt u de zaal, tribunes en openbare ruimtes zo schoon mogelijk door uw afval in de daarvoor
bestemde bakken te deponeren.
Gevonden voorwerpen zullen worden afgegeven bij de beheerders van sporthal Overbosch.
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