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Bijlage 1

Beste Turnvrienden,
Hierbij willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen aan de Open Tilburgse
Kampioenschappen Turnen, welke plaats zullen vinden in Sportcomplex Tkwadraat te Tilburg.
Voortgekomen uit een jarenlange traditie van Tilburgse Kampioenschappen staan
wij inmiddels aan de vooravond van editie 9 van deze Open Kampioenschappen, een
begrip in onze turnomgeving! Een wedstrijd ter voorbereiding op het
wedstrijdseizoen, met een deelnemersveld op niveau en een gezellige sfeer.
Dit jaar staan de wedstrijden verdeeld over drie weekenden:
Weekend 16 en 17 november 2019:

Dames divisie 1, 2, 3 en alle N-niveau’s;
Zaterdag 23 november 2019:

Dames divisie 4 en D1;
Zaterdag 14 december 2019:

Heren divisie Ere-, talenten-, 1, 2 en 3;
Wij hopen er samen met jullie een gezellige en sportieve opening van het
wedstrijdseizoen van te maken! Wij kijken uit naar jullie inschrijving.
Met vriendelijke groet,
Commissie Tilburgse Kampioenschappen,

Volg ons via: www.tilburgsekampioenschappenturnen.nl
Hierop zal ook alle benodigde informatie worden geplaatst.

Algemene wedstrijdbepalingen:
1.

Alle inschrijfformulieren voor divisie 4 en D1 dienen uiterlijk 15 oktober 2019
binnen te zijn via inschrijvingen@tilburgsekampioenschappenturnen.nl.
Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website;

2.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per persoon. Dit bedrag dient uiterlijk 01
november 2019 ontvangen te zijn op de rekening van de F.G.R.T. (IBAN NL81
INGB 0006 5476 14 ten name van Federatie van Gymnastiekverenigingen
Regio Tilburg te Goirle);

3.

De inschrijving is pas definitief na betaling en aanmelding van jury (zie 6);

4.

Iedereen dient in te schrijven op hetzelfde niveau als van het seizoen 20192020. Let hierbij zelf op promotie- en degradatieregelingen;

5.

Wedstrijdpaspoorten zullen niet worden ingenomen. Wij vertrouwen op ieders
sportiviteit in dezen.

6.

Elke




vereniging zorgt voor gebrevetteerde juryleden:
Bij inschrijving van 1 tot 10 deelnemers, 1 jurylid;
Bij inschrijving van 11 tot 25 deelnemers, 2 juryleden;
Bij inschrijving van 26 deelnemers of meer, 3 juryleden;

Minimaal één jurylid hiervan dient gebrevetteerd te zijn voor het hoogst
ingeschreven niveau. Deze juryleden worden ook aangemeld via het
inschrijfformulier;
7.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een bepaalde categorie kan de
organisatie besluiten deze deelnemers samen te voegen met een ander niveau
en/of categorie;

8.

Bij het niet nakomen van één of meerdere van bovenstaande bepalingen kan
de commissie besluiten uw vereniging uit te sluiten van deelname!

Inschrijfbepalingen.
Dames:
Categorie

Geboortejaar

Niveau (OB) /
Supplementen (BB)

Instap

2011

D1

Pupil 1

2010

D1

Pupil 2

2009

D1

Jeugd 1

2008

D1
Divisie 4





Jeugd 2

2007

F

Junior

2006-2005

E

Senior

2004 en eerder

D

Het jureren zal geschieden volgens het NTS Reglement 2017-2020 van de K.N.G.U.;
Voorgeschreven oefenstof voor Instap, Pupil 1, Pupil 2 en Jeugd 1;
Keuze oefenstof voor Jeugd 2, Junior en Senior;

