Barendrecht, 14 oktober 2019

Aan de verenigingen, die deelnemen aan
Plaatsingswedstrijd A/B-niveau van 2 november 2019

Onderstaand nog enkele gegevens die voor u van belang zijn.
Indien er een fout of onmogelijkheid is in het wedstrijdschema kunt u t/m 21 oktober 2019
contact opnemen met Hans Zijp via wedstrijdzaken@groepsspringen.kngu.nl

Toegang sporthal
Deelnemers en trainers kunnen zich bij de entree van de sporthal melden.
Hier wordt op naam gecontroleerd.
De deelnemers moeten hun wedstrijdpaspoort tonen als zij zich melden bij de entree.
De namen van de deelnemers en trainers zijn uit het KNGU loket gehaald.
Houdt er rekening mee dat het binnenkomen iets meer tijd kan kosten.
Toeschouwers dienen een toegangskaart te kopen en plaats te nemen op de
toeschouwerstribune.
De leiding wordt verzocht zich direct na binnenkomst te melden aan de wedstrijdtafel om
eventuele afmeldingen van groepen door te geven.

Paspoortcontrole
De paspoortcontrole zal digitaal gebeuren.
Het controlebestand wordt gemaakt vanuit de gegevens, welke door u in het KNGU Loket
zijn ingevoerd.
Indien u een springer wilt toevoegen/wijzigen aan het team, dan kunt u dit verzoek op de
wedstrijddag indien tegen een administratieve vergoeding van € 25,00. (zie: Bijlage 5
Informatie wedstrijdzaken)
De paspoortcontrole vindt plaats één ronde voor aanvang van hun wedstrijdronde. Zorg
ervoor dat uw groep op tijd klaar staat voor het opmarcheren naar de paspoortcontrole.
Vanuit de paspoortcontrole zal de groep opmarcheren naar hun wedstrijdbaan.
Graag de paspoorten op volgorde van de springers en het liefst in een (foto- of passen-)
boekje.

Juryzaken
Bij het hoofdjurylid moet bij aankomst in de wedstrijdbaan het sprongenformulier in
viervoud worden afgegeven. Bij het onderdeel Airtrack in vijfvoud.
Het sprongenformulier voor Airtrack bij binnenkomst in de sporthal inleveren bij de
wedstrijdtafel.
Wilt u het springtoestel op een andere hoogte, geef dit dan door aan de hoofdjury.
Zodra de groep voor u klaar is, mag u vragen om de toestelhoogte te wijzigen.
Na het startteken van de hoofdjury dient uw groep te beginnen met de uitvoering.

Opening/afsluiting wedstrijd
Voor aanvang van de wedstrijden is er een officiële opening. Wij verzoeken u hier met
vaandeldrager/ster en de verenigingsvlag aan deel te nemen.
Aan het eind van de ochtend- en middagwedstrijd zullen de geplaatste teams bekend
worden gemaakt.
Indien een team voor de afsluiting van de wedstrijd reeds naar huis vertrekt dient u de
wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen.

Algemeen
 De LTC beschikt over drie MD-40 super elite minitrampolines. Op de
plaatsingswedstrijd worden deze trampolines op baan 1, 2 en 3 ingezet.
 Deelnemers dienen gebruik te maken van de kleedkamers voor het omkleden. Ook
tussen de wedstrijdrondes door. Het is niet de bedoeling dat er op de tribunes en de
wedstrijdvloer wordt omgekleed en deelnemers in ontbloot lichaam zitten.
 Wij verzoeken u de kleedkamers netjes achter te laten. Afval in de prullenbak en als
deze vol is, dan graag even doorgeven aan iemand van de organisatie.
 Voor aanvang van de ochtendwedstrijd en tijdens de middagpauze mag de
wedstrijdvloer gebruikt worden voor een warming-up. Hierbij mogen de toestellen
NIET gebruikt worden.
 Tijdens de wedstrijden wordt u verzocht de op dat moment niet actieve deelnemers
niet op of in de nabijheid van de wedstrijdbanen te laten vertoeven, maar gebruik te
laten maken van de deelnemerstribune.
 De LTC heeft een eigen Facebookpagina (Landelijke technische commissie
groepsspringen) @groepsspringenltc. Het is handig als trainers deze pagina volgen.

Wij hopen op een goede samenwerking van uw verenigingskader bij deze wedstrijden en
wensen u een prettige en succesvolle dag toe.

