Commissie Trampolinespringen - Wedstrijdzaken
Saskia van Dijk
Tel.: 06-14452302
E-mail: wedstrijdzaken@trampoline.kngu.nl
Amersfoort, 04-09-2019
Beste sportliefhebbers,
ste

Hierbij de gegevens voor de 1 Plaatsingswedstrijd Eredivisie najaar 2019.
Tevens kwalificatiewedstrijd voor WAGC/WK 2019, EK/EJK 2020 en World Cups voorjaar 2020.
Datum
14-09-2019
Plaats:
Sportcomplex De Meent, Terborchlaan 301, Alkmaar
Tijdschema:
12.30 uur
12.45 uur
12.50 uur
Ochtend
Blok 1
Blok 2
Blok 3

Zaal open
Juryvergadering
Leidersvergadering Individueel
INSPRINGEN
13.00 – 13.30 uur
14.25 – 14.50 uur
15.40 – 16.05 uur

WEDSTRIJD
13.35 – 14.25 uur
14.55 – 15.40 uur
16.10 – 16.50 uur

Indeling blokken

Individueel
Blok 1

Individueel
Jeugd I Jongens
Jeugd II Jongens
Junior Jongens
Jeugd I Meisjes
Junior Meisjes

Senior Heren

Blok 2

Senior Dames

Blok 3

EK/EJK Heren
+ SYN BE

Jeugd II Meisjes

Springvolgorde: Volgt zo snel mogelijk
Te leveren juryleden

Flik Flak
KDO
Omnia
Pro Patria
Sparta
Springbokken
Triffis
TSH
TVIJ
Totaal

HJ/MH/Uitv HD
2
1
1
1
1
1
2
1
1
9

1

Tof Chef
Harald (SB)
Wedstrijdleider
Saskia vD

4

Juryleden worden verzocht in het officiële tenue te komen. Dat betekent: donkerblauwe blazer en donkerblauwe broek
met een witte blouse/overhemd.

Vanwege de kwalificatie voor EG en WAGC heeft LTC voor deze wedstrijd een aantal juryleden uitgenodigd.
Onderstaande juryleden zijn door de LTC ingedeeld om te jureren.

Babette
Bjorn
Jurn
Lara

TVIJ
Flik Flak
KNGU
Triffis

Marloes
Merit
N.N.
Petra

KNGU
Sanne
KNGU
Saskia vD
GYMFED BE Saskia vdG
Sparta
William

Triffis
KNGU
KNGU
TSH

We gaan er vanuit dat jullie aanwezig zullen zijn tijdens deze wedstrijd. Mocht je onverhoopt niet kunnen laat dit zo
snel mogelijk weten via juryzaken@trampoline.kngu.nl.
Achter je naam staat een verenigingsnaam of KNGU. Alle KNGU-juryleden zijn afgehaald van het totaal benodigd
aantal juryleden voor deze wedstrijd. In dit geval worden er maar 14 juryleden gevraagd te leveren aan de
verenigingen. Je kan dus niet voor een andere vereniging jureren.
Voor deze wedstrijd is het verplicht om minimaal een jurylid met niveau 3 te leveren. Graag bij opgave van de
juryleden doorgeven wat het niveau van het jurylid is. Het jurylid kan op alle functies worden ingezet.
Indien echt niet anders kan, mag een HD-jurylid met een lager brevet worden ingezet.
Overige
 Indien mogelijk de namen van de afwezigen voor de leidersvergadering doorgeven.
 De namen van de juryleden (en niveau) dienen de woensdag voor de wedstrijd te worden doorgegeven aan:
juryzaken@trampoline.kngu.nl
 De wedstrijdformulieren dienen uiterlijk woensdag voorafgaand aan de wedstrijd opgestuurd te worden via email naar wedstrijdformulieren@trampoline.kngu.nl. Indien noodzakelijk kan bij een wijziging een nieuw
wedstrijdformulier worden ingeleverd op de wedstrijddag zelf.
 Zonder geldig wedstrijdpaspoort mag een spring(st)er niet deelnemen aan de wedstrijd.









Er wordt deze wedstrijd alleen een voorronde gesprongen. De eindstand wordt opgemaakt na de voorronde.
Er doen deze wedstrijd twee topsporters mee uit België. Zij springen IND in het eerste blok en SYN in het
derde blok.
De heren/jongens die zich hebben opgegeven voor het EK/EJK kwalificatie-traject springen deze wedstrijd 2
voorrondes. De eerste voorronde (blok 1) telt zowel voor WK/WAGC als EK/EJK. De tweede voorronde telt
enkel voor het EK/EJK.
Heren die zich hebben opgegeven voor zowel EK kwalificatie als WAGC 17-21 kwalificatie, mogen
aansluitend op blok 1 een extra verplichte oefening springen voor de WAGC kwalificatie. Graag dit tijdig
aangeven bij de HJ.
Voor het NK-clubteams eredivisie geldt een vrije inschrijving (max. 2 teams per vereniging), jullie kunnen je
team tot 1-12-2019 inschrijven via het loket.

Indien de wedstrijd inloopt kan het volgende blok tot maximaal 60 minuten eerder beginnen dan aangegeven staat
op deze brief.

Met vriendelijke sportgroeten
Saskia van Dijk

