INDIVIDUELE RAYONKAMPIOENSCHAPPEN
Ook dit seizoen worden er weer Individuele Rayonkampioenschappen NTS georganiseerd
voor turnsters van de 2e divisie en lager. De wedstrijden worden geturnd op 5 en 6 juli 2019 in
Sporthal De Ridderhal te Hendrik-Ido-Ambacht waar we te gast zijn bij Souplesse.
De inschrijving voor deze wedstrijden gaat ook dit jaar via het KNGU Loket. Het KNGU
Loket vind je op de site www.kngu.nl onder het kopje "Meer". Daarna doorklikken naar
"KNGU Loket". Iedere vereniging heeft haar eigen inloggegevens.
Op vrijdagavond zullen de senioren turnsters hun wedstrijd turnen evenals een deel van de
junioren turnsters. Het gaat om de junioren turnend in supplement B, C, D, E en F. De
organisatie kan dit eventueel aanpassen als blijkt dat het niet haalbaar is om alle turnsters in te
delen op de vrijdagavond. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen per categorie. Er wordt
een maximum aantal inschrijvingen aangehouden van 400 turnsters verdeeld over de
vrijdagavond en zaterdag. VOL = VOL.
De wedstrijd zal gehouden worden volgens de NTS oefenstof en wedstrijd- en
toestelbepalingen. Meer informatie hierover is terug te lezen op de site van de
KNGU: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames
De jongtalenten turnen hun wedstrijd conform het reglement van de Jong Talenten Wedstrijd
ZH (www.jongtalenten-zh.nl) .
De turnsters kunnen in onderstaande categorieën en niveaus ingeschreven worden.
Geboortejaar

Categorie

Niveau

2012

Jong Talent

Niveau mini’s

2011

Jong Talent

Niveau N

2011

Jong Talent

Niveau D

2011

Pre-instap

N2 / D1 / D2

2010

Instap

N2 / D1 / D2

2009

Pupil 1

N2 / N3 / D1 / D2

2008

Pupil 2

N2 / N3 / D1 / D2

2007

Jeugd 1

N2 / N3 / N4 / D1 / D2

1

2006

Jeugd 2

D / E / F / G – keuze oefenstof

2004-2005

Junior

C / D / E / F / G – keuze oefenstof

2003 en eerder Senior

B / C / D / E / F / G – keuze oefenstof

Voor de keuze oefenstof in supplement B, C, D, E en F mag er gebruik gemaakt geworden
van de tumblingbaan. De oefening wordt dan heen en weer geturnd en niet in kruisvorm.
Supplement G turnt op dubbele lange matten in kruisvorm.
Bij de voorgeschreven oefenstof wordt de N-oefenstof geturnd op de tumblingbaan. Bij de
D1-oefenstof is de keuze vrij (wel bij inschrijven aangeven of er geturnd wordt op
tumblingbaan of vloer). De D2-oefenstof wordt geturnd op een lange mat.
De vloeroefeningen worden geturnd op muziek (met uitzondering van de D2- oefenstof). Het
niet turnen van een vloeroefening op muziek geeft een aftrek van 1 punt conform de
richtlijnen van de NTS.

JURYLEDEN
 Bij iedere inschrijving dienen er ook juryleden opgegeven te worden. Zonder
juryleden zijn wedstrijden nu eenmaal niet mogelijk.
 Bij 1 t/m 4 turnsters dient er 1 gebrevetteerd jurylid opgegeven te worden. Bij 5 t/m 10
turnsters dienen er 2 gebrevetteerde juryleden opgegeven te worden.
 Bij 11 turnsters en meer dienen er 3 gebrevetteerde juryleden opgegeven te worden.
 Er moet minimaal 1 jurylid opgegeven worden dat het hoogst inge-schreven niveau
mag jureren. Bij het opgeven van de juryleden wordt gevraagd om te vermelden welk
brevet het jurylid heeft.
 Let op bij inschrijven van de juryleden dat je voldoende juryleden aanlevert voor
zowel de vrijdag als de zaterdag (dit is afhankelijk van de turnsters die ingeschreven
worden). Juryleden worden ingedeeld op basis van de te jureren categorie. Het kan dus
voorkomen dat een jurylid niet wordt ingedeeld als turnsters van de ingeschreven
vereniging turnen.
 Juryleden wordt verzocht de gehele vrijdag/zaterdag beschikbaar te zijn, zodat in de
indeling gezorgd kan worden voor een evenwichtige verdeling over de wedstrijden.
 Indien een vereniging niet voldoende juryleden kan leveren, behoudt de organisatie
zich het recht voor de vereniging uit te sluiten van deelname.

WEDSTRIJDPASPOORT
Voor deze wedstrijden is een wedstrijdpaspoort niet verplicht.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per turnster.
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Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar turnsters in het juiste niveau inschrijft. Hier houden
we het reglement aan van het NTS. Mocht blijken dat turnsters niet in het juiste niveau
ingeschreven zijn, behoudt de organisatie zich het recht voor om tot diskwalificatie over te
gaan.

 Uiterste inschrijfdatum : 1 mei 2019
De inschrijving voor deze wedstrijden gaat ook dit jaar via het KNGU Loket. Het KNGU
Loket vind je op de site www.kngu.nl onder het kopje "Meer". Daarna doorklikken naar
"KNGU Loket". Iedere vereniging heeft haar eigen inloggegevens.
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