Notulen TTO RG Zuid-Holland

8-10-2017

Aanwezigen: Sandra, Killianne, Jacqueline, Samantha, Carla, Elise, Stephanie, Fenneke, Ramona,
Afmeldingen: Wendy Afwezig: OKK, Wilskracht
Onderstaand treffen jullie de notulen van het TTO RG overleg. In de PowerPoint staat alle
informatie, onderstaande de toevoegingen/ wijzigingen hierop.
Opening/ structuur:
Toe te voegen agenda punten
Structuur KNGU
Evaluatie 2016/2017
Wedstrijdkalender
Wedstrijdzaken
Juryzaken
Rondvraag
Toe te voegen punten: MINI’s (uit het jaar 2010-2011)
Sportuna :
1
Barendrecht:
3 (2)
Hillegom:
1
O&O:
5
DVO:
7 (nog 6 proefmeisjes)
Gymsport Leiden:
4 (Leiden) 6 (Papendrecht)  geen wedstrijden
Totaal inventaris:
19 meisjes
Exacte aantal inschrijvingen afwachten
Voorkeur heeft dat de mini’s worden samengevoegd met de 2e divisie. Let op dat het geen wedstrijd
genoemd mag worden!
Max 20 meisjes = 1,5 uur voor mini’s
Start van de dag
Nieuw reglement volgt op de mail
Bepaling beoordeling mini’s volgt nog (eventueel alle deelnemers een medaille geven)
Regio training 2e divisie
LTC wil voor dit seizoen uitbreiden naar 2e divisie (open en gesloten trainingen = selecteren) 1e
divisie gaat van start. Elise is landelijk al bezig geweest het naar ons district te halen. Tot dusver
nog geen medewerking vanuit de LTC.
Het wordt niet door de KNGU bekostigd, dus kunnen wij het als DTC ook zelf doen.
Meisjes die trainen, moeten hiervoor betalen
Tot nu toe binnen de 1e divisie alleen in Utrecht/ Amsterdam
Elise wil dichterbij (in de Uilenvliet)

Wens is groot, waar blijft Zuid-Holland?  wordt met LTC gecommuniceerd door de DTC ZH
draait vaak pilots, maar wordt op dit gebied niet benaderd!
Elize wil organisatie op zich nemen, maar wel een zelfde soort programma met zelfde trainsters.
Trainsters willen niet deze kant op komen i.v.m. reizen. LTC wil niveau NL doen stijgen, maar komt
niet tegemoet.

Technisch reglement wijzigingen
Benjamins groepen 1,30 min per oefening
De vloer van groeps 2e divisie is 13x13
Groeps 2e divisie, is het aantal meisjes maximaal 5
2e divisie pre-junioren één risico gooi met minimaal 2 rotaties (individueel), wordt niet meer verlaagt

Prijsuitreiking per geboortejaar
Alle aanwezigen zijn het hier mee eens
Wel plaatsing / doorstroom per categorie (ivm landelijke plaatsing)
Bij de Senioren wordt het per 2 jaar gekoppeld
Finale is niet op geboorte jaar
Carla kan inschrijvingen controleren i.v.m. (voorheen A- en B meisjes) die niet terug naar de 2e divisie
mogen.
Loket
Landelijk inmiddels open
9 oktober tot 15 november inschrijven
Dubbel duo apart via dtc inschrijven

DTC leden nodig / operationele zaken
Organiserende vereniging zorgt voor wedstrijdcoördinator
Taken worden gecommuniceerd, vooraf

Evaluatie seizoen 2016-2017
Gelijke score voor plaatsing finale = kijken naar finale materiaal, gevolgd door uitvoeringscijfers (staat
in het FIG).

Voorstel vorige seizoen, Extra wedstrijd is leuk, echter zitten de weekenden vol. Vorig jaar
voorgesteld, niet uitgevoerd (nadat er geen reactie op de mail zijn gevolgd). Initiatief ligt bij de
verenigingen voor onderling organiseren waar mogelijk.

Wedstrijdkalender/ organiseren / materialen
7 april kan DVO wedstrijd organiseren
1e Plaatsingswedstrijd 2e divisie
• Organisator:
•

Materialen:
Senioren/ junioren
Pré-junioren
Benjamins

2e Plaatsingswedstrijd 2e divisie
• Organisator:
•

Materialen:
Senioren/ junioren
Pré-junioren
Benjamins

3e Plaatsingswedstrijd 2e divisie
• Organisator:
•

Materialen:
Senioren/ junioren
Pré-junioren
Benjamins

District wedstrijd 1e divisie
• Organisator:
•

Materialen:
Senioren/ junioren
Pré-junioren
Benjamins

O&O heeft geen zaal

13 Januari
Barendrecht

Lint + hoepel
duo zm en bal
duo zm en hoepel
10 maart
Gymsport leiden/ Olympia

duo knots + hoepel
duo ZM + touw
duo ZM + bal

7 april
DVO

duo knots + lint
bal + touw
hoepel + bal
3 februari
Gymsport Leiden

lint + knots
ZM + bal
ZM + bal

Wedstrijdzaken
Dubbele duo’s bij DTC doorgeven: DTC regelt factuur naar vereniging toe
€ 5,- extra voor een dubbel draaiend meisje
Niet meer dan twee duo’s draaien (aanvulling op oneven aantal)
Overige afspraken
Wedstrijdpaspoort controle is er niet, zonder paspoort kan je niet inschrijven
Deelnemers
Wijzigingen zie TTO powerpoint

Muziek
2 weken van te voren naar Killianne in MP3 bestand.
Aanleveren als volgt (wordt gewijzigd naar landelijke volgorde)
Individueel:
Categorie _ voornaam achternaam_ vereniging _ materiaal
Duo:

Categorie_ voornaam achternaam _ voornaam achternaam_vereniging _materiaal

Fotograaf
Krijgt lijst wie NIET op de foto mag die naar fotograaf gaat (werkvolgorde)
Iedereen mee eens

Juryzaken
Min. 2 en max. 3 per vereniging per wedstrijd
4e mag uitleveren, liever niet
Opgeven per mail! Uiterlijk 15 november
4 Moeilijkheid 4 Uitvoering
Score formulieren
Blijven
Geen materiaal technieken en geen waardes
Mailen uiterlijk donderdag ochtend voor de wedstrijd naar Sandra LET
OP ! landelijk is dit anders !!!
BD alleen het basisteken noteren…. Om discussie te voorkomen (omdat er altijd juryleden zijn, die
niet luisteren naar wat er in een juryvergadering wordt afgesproken voor het nieuwe seizoen).

Jurycursus
Niveau 3
O&O

3 + 2 (15 jaar)

DVO

(2/ 4 als het hier is)

Sportuna

2

Hillegom

1

Barendrecht

3

Gymsport

2

Wilskracht

0

Totaal:

11 á 17

Niveau 4
Wilskracht:

2

Gymsport

3

Barendrecht

4

Hillegom

0

Sportuna

0

DVO

0

Totaal:

9

Oud gymasten mogen gelijk R 4 doen ?  navragen LTC (Elise en Carla)

Rondvraag
N.V.T.

Wat nog volgt:
Mini’s nieuw reglement volgt op de mail
Bepaling beoordeling mini’s volgt nog (eventueel alle deelnemers een medaille geven)
Regio training 2e divisie binnen het district uitzetten
DTC en LTC om de tafel
Elise wil organisatie op zich nemen (optie de Uilenvliet)

Inschrijven 2e divisie: Carla gaat deze controleren
Dubbel draaiend duo per mail (ook voor 15 november) sturen naar de DTC
Juryleden voor 15 november opgeven bij de DTC (wie, wanneer)  volgt een lijst
Terugkoppeling wedstrijd organisatoren
Terugkoppeling veranderen wedstrijddata 8 april  7 april
Fotograaf: iedere vereniging geeft aan welke deelnemers er NIET op de foto mogen
Opzetten jurycursus eventueel samen met Mid-West.
Oud gymasten gelijk R4 cursus volgen ??  navragen LTC (Elise en Carla)

