Toestelfinale 2019
Via deze weg willen wij jullie graag informeren over de toestelfinale voor turnen heren Noord.
De try-out was vorig jaar een groot succes. Vandaar dat wij als commissie er een vervolg
aan gaan gegeven. Dit seizoen zal de wedstrijd plaats vinden op zaterdag 15 juni 2019 in
Harkema.
Kwalificatie moment
Het kwalificatiemoment zal plaatsvinden in de tweede wedstrijd van het seizoen. Dit geldt
voor niveau 21 tot en met 17 en 16 tot en met 5.
Voor niveau 21 tot en met 17 (voorgeschreven oefenstof)
 Friesland
2 maart 2019
 Groningen/ Drenthe
2 maart 2019

Lemmer
Hoogeveen

Kwalificatiemoment 2e en 3e divisie, niveau 16 tot en met 5 + benjamin 16 en pupil 16
 Groningen, Drenthe en Friesland
9 februari 2019
Groningen
Publiceren doorstroming
De commissie zal in de week van 18 maart 2019 de doorstroming publiceren op de district
noord pagina van de KNGU.
Inschrijven turners
De turner moet uitkomen in het niveau waarin hij in het seizoen 2018-2019 is uitgekomen.
Turners kunnen zich voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 toestellen inschrijven (afhankelijk van hun
plaatsing). Het is niet verplicht om je voor alle toestellen waarvoor je geplaatst bent in te
schrijven, na inschrijving kan het echter niet meer veranderd worden.
Wanneer een turner geplaatst is kan de vereniging de turner inschrijven via het KNGU loket,
welke vanaf 25 maart t/m 14 april 2019 opengesteld wordt. Bij de opgave dient de vereniging
de naam van de turner, het niveau en de te turnen toestellen te vermelden. Bij de opgave
van de sporters dient direct ook een jurylid met een geldige licentie opgegeven te worden.
De commissie controleert of een opgegeven turner zich ook daadwerkelijk geplaatst heeft.
Wanneer een vereniging of individuele turner zich geplaatst heeft, maar niet wil deelnemen
aan de toestelfinales, dan wordt een afmelding zeer op prijs gesteld. Afmeldingen kunnen
gestuurd worden naar toestelfinaleheren@gmail.com. Ook vragen kan u via dit email adres
stellen.
Dit seizoen zal er gewerkt worden met reserve turners. Er wordt één turner per provincie, per
categorie en niveau aangewezen als reserve. Als uit de opgave blijkt dat een turner zich niet
heeft opgegeven. Zal de reserve turner aangeschreven worden om alsnog deel te nemen
aan de toestelfinale. Het loket zal voor deze turners nogmaals openen. Is dit voor uw turner
van toepassing zal uw via de commissie op de hoogte gebracht worden.

Kosten
De kosten van deze toestelfinale zijn €5,00 per turner per toestel. Met een maximum van
€30,00 per turner. De kosten worden op de gebruikelijke manier geïncasseerd. Inschrijven =
Betalen.
Doorstroming








Doorstroming zal per niveau per leeftijdscategorie zijn.
Bij de verplichte oefenstof (21-17) moeten minimaal vier turners per categorie aan de
kwalificatie deelnemen. Bij de keuze oefenstof moeten minimaal drie turners per
categorie de kwalificatie turnen.
Bij te weinig deelname worden categorieën bij elkaar gevoegd of uitgesloten van
deelname.
Tijdens de kwalificatiewedstrijden zal gekeken worden hoeveel turners er
daadwerkelijk per categorie aanwezig zijn. Op basis daarvan wordt besloten hoeveel
turners er doorstromen naar de toestelfinales.
Bij minder dan 15 daadwerkelijk aanwezige turners in een categorie dan stromen de
beste 5 turners per toestel door naar de toestelfinales. Bij 15 of meer daadwerkelijk
aanwezige turners in een categorie dan stromen de beste 6 per toestel door.

Juryleden
 Per te weinig opgegeven jurylid zal de vereniging een boete ontvangen van €50,00
 Komt het jurylid niet opdagen dan zal er per ronde per jurylid €25,00 in rekening
gebracht worden voor de vereniging.

Clubteam

Inschrijven:
In het loket van de KNGU. Het loket is geopend van 14-04-2019 tot 04-05-2019
In de volgende niveaus kan een team deelnemen;

21

toegevoegd turners van niveau 20

19

toegevoegd turners van niveau 18

17

toegevoegd turners van niveau 16

11

toegevoegd turners van niveau 10 en 9

8

toegevoegd turners van niveau 7 en 6

Teams:

De teamgrootte is maximaal 6 turners waarvan 4 turnen.
De beste 3 turners tellen voor de teamscore.
Turners nemen deel in het niveau wat zij afgelopen seizoen hebben geturnd.
Het is toegestaan turners van een lager niveau in een hoger niveau op te stellen.
Een turner kan maar voor één vereniging uitkomen
Per niveau per vereniging maximaal 2 teams.
Minimale deelname per niveau 3 teams
Teams bestaande uit 2 of meer verenigingen is toegestaan
Kleding: Het is niet verplicht de zelfde kleding in het team te dragen

.
Jury:
Bij deelname verplichte oefenstof 1 juryleden van niveau 1 leveren
Bij deelname keuze oefenstof 1 jurylid van niveau 2-3 leveren
Zonder jurylid wordt de opgave niet geaccepteerd

Inschrijving:
Het inschrijfgeld per team bedraagt € 50,00

Bij een combi van verenigingen betaald 1 vereniging het inschrijfgeld. Zorg er tevens voor
dat er bij een combi verenging de zelfde team naam wordt gebruikt.
Gebeurt dit niet dan geeft dit veel verwarring en wordt de inschrijving niet geaccepteerd.
Dit moet duidelijk in het loket worden aangegeven.
De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving
Van toepassing is verder het landelijk T.R. 2017 + wedstrijd bepalingen clubteam-wedstrijden
district Noord.

