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BIJLAGE 4

Accommodatie-eisen en organisatie

4.1 Zaalhoogte.
• Ere- en eerste divisie minimaal 9 meter.
• Tweede divisie minimaal 7 meter, bij voorkeur 8 meter
4.2 Verenigingen die een landelijke wedstrijd willen organiseren, dienen zich aan
te melden bij TWZ van de LTC-RG: wedstrijdzaken@rg.kngu.nl
Districtswedstrijden lopen via het desbetreffende district.
4.3 De LTC-RG gaat een organisatieovereenkomst aan met de
organiserende vereniging met daarin onder meer vermeld:
• Afkoopsom wedstrijd.
• Datum wedstrijd.
• De verantwoordelijkheden van de organiserende vereniging,
waaronder (maar niet beperkt tot) de taken genoemd in paragraaf
4.4 hieronder.
4.4 De organisatie zorgt voor:
• Gegevens zaal en eventueel routebeschrijving.
• Officieel FIG goedgekeurd wedstrijdkleed bij ere- en eerste divisie
wedstrijden, optioneel bij tweede divisie wedstrijden.
• Vloerbelijning bij tweede divisie wedstrijden (indien geen wedstrijdkleed).
• Afgebakende inturn-ruimte voor de gymnasten
• Vergaderruimte voor de juryleden
• Lunch en consumpties juryleden
• Geluidsinstallatie + reserveapparatuur
• Playlist muziek (in overleg met TWZ)
• Laptop (liefst 2) met geïnstalleerd Score Express. Het bestand voor de
wedstrijd wordt twee weken voor de wedstrijd door de
wedstrijdcoördinator op One Drive gezet.
• Printer, die aangesloten kan worden op de laptop.
• Optioneel: scanner
• Optioneel: internetverbinding (WIFI of 4G) om de scores live te
publiceren.
• Speaker, telcommissie, bediening muziek
• EHBO
• Afgebakende ruimte van waaruit de geaccrediteerde fotografen kunnen
fotograferen
• 1 set reservematerialen bij individuele wedstrijden

Bladzijde 1 van 2

14 juni 2020

BIJLAGE 4 BIJ TECHNISCH REGLEMENT
RITMISCHE GYMNASTIEK

4.5

De wedstrijdcoördinator zorgt voor:
• Wedstrijdboekje met programma en wedstrijdvolgorde
• Juryblokjes en jurylampjes
• Sorteren scoreformulieren bij tweede divisie groepswedstrijden
• Laptop met geïnstalleerd Score Express. Het bestand voor de
wedstrijd wordt twee weken voor de wedstrijd op One Drive gezet.
• Beamer en projectiescherm om de scores te publiceren.
• Uitleg aan telcommissie voorafgaande aan de wedstrijd.
• Uitleg jurymeisjes + uitleg lijnrechters + lijnrechter blokjes
•
•
•

4.6

Tafelindeling jury
Stopwatch
Accreditaties voor fotografen indien van tevoren aangevraagd bij het TWZ

Medailles:
Het TWZ levert de medailles voor de landelijke wedstrijden en
districtswedstrijden.
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