Beste vereniging,
De coronamaatregelen worden langzamerhand afgeschaald en dat betekent dat
we eindelijk weer wedstrijden kunnen organiseren. Met deze brief willen we jullie op
de hoogte brengen van de invulling van het wedstrijdseizoen 2021/2022 in District
Noord.
Zoals al eerder vermeld heeft de LTC Turnen een nieuw wedstrijd- en
oefenstofsysteem gelanceerd. Alle informatie over de nieuwe invulling van het
wedstrijdseizoen en de nieuwe reglementen is te vinden via Turnen Heren Documenten.
Na dik anderhalf jaar geen wedstrijden te hebben gedaan en met een compleet
vernieuwde invulling van het wedstrijdseizoen, gaan we het aankomende
wedstrijdseizoen beginnen met een try-out wedstrijd in december. Eventuele
onduidelijkheden m.b.t. het nieuwe wedstrijdsysteem kunnen hier worden verhelderd
en ook kunnen onze juryleden zich hier helemaal gereedmaken voor het
aankomende wedstrijdseizoen. Vervolgens zal in 2022 de voorjaarscompetitie
plaatsvinden, bestaande uit drie wedstrijden.
-

-

Voor turners uit de bovenbouw zijn dit drie individuele meerkamp wedstrijden.
Voor turners uit de middenbouw zal de competitie bestaan uit drie
teamwedstrijden. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat in het geval er niet
voldoende deelnemers blijken te zijn om teams te vormen, we kunnen
besluiten om deze wedstrijden voor de middenbouw om te zetten naar
individuele wedstrijden (identiek aan de bovenbouw).
Voor de onderbouw zullen de meetmomenten dit seizoen centraal worden
georganiseerd. Deze meetmomenten zullen gelijktijdig plaatsvinden met de
wedstrijden voor midden- en bovenbouw.

Wedstrijdseizoen 2021/2022
Try-out wedstrijd
18 december 2021
Wedstrijd 1
22 januari 2022
Wedstrijd 2
5 maart 2022
Wedstrijd 3
26 maart 2022

Heerenveen
Assen
Heerenveen
Assen (onder optie)

Het inschrijfloket voor deze wedstrijden zal openen op 27 september. Het
inschrijfloket sluit op 31 oktober 2021. In het vernieuwde inschrijfloket dienen de
juryleden tegelijk met de turners aangemeld te worden. Dit betekent dat het niet
meer mogelijk is om turners in te schrijven zonder toevoeging van gebrevetteerde
juryleden. Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact op met de RTC zodat
wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Met de komst van de nieuwe reglementen zullen er ook een aantal jurybijscholingen
georganiseerd worden. De precieze details voor huidige TH3-juryleden zijn hierover
nog niet bij ons bekend. Wel staat er een online TH3-cursus gepland voor nieuwe
juryleden (start 27 oktober).
Huidige TH1-juryleden kunnen zich binnenkort inschrijven voor de juryopleiding:
brevetverlenging TH2 2021. Daarna zal het brevet voortaan TH2 zijn. Inschrijven kan
vanaf 1 oktober 2021.
Binnenkort is er ook een nieuwe juryopleiding TH1 onderbouw beschikbaar. Hiermee
kun je straks de onderbouw jureren. Met tekstuele uitleg en filmpjes raak je bekend
met het turnjargon en leer je wat er allemaal van een turner verwacht wordt bij het
uitvoeren van deze elementen en waar je als jurylid zoal op moet letten bij het
beoordelen van de uitvoering. Het motto voor de onderbouw is veel en veelzijdig
bewegen op een speelse manier. Inschrijven kan vanaf 1 oktober 2021, meer
informatie is al te vinden via de website.
Tenslotte zullen Lieuwe Bergstra en Jelle Pama de RTC binnen afzienbare tijd
verlaten. Dit betekent dat we plaats hebben voor nieuwe gemotiveerde mensen die
ons team komen versterken. Interesse? Neem contact op met een van de leden van
het RTC.
We hopen jullie allemaal weer te zien bij onze eerste wedstrijd in december.
Met sportieve groet,

RTCTH Noord

