Juryafspraak Limburg seizoen 2019-2020
Het lukt steeds nog niet om voldoende juryleden te hebben op de wedstrijden, vandaar een nieuwe
opzet. Ook de andere regio's binnen het district loopt nu tegen de problemen aan. In Limburg gaan
we een pilot draaien en als dit werkt, dan wordt dit binnen heel het district toegepast.
JURY pilot 2019-2020
Gekeken naar de inschrijvingen is het getal 3 steeds terugkerend rondom hoeveelheden turnsters:
De grens ligt bij 3 turnsters per wedstrijd voor beide banen > per 3 turnsters = 1 jurylid
Bijvoorbeeld:
Vereniging

Wedstrijd 1

Wedstrijd 2

Wedstrijd 3

Pareja

Levert 5 turnsters

Levert 4 turnsters

Levert 3 turnsters

Horn

Levert 1 turnster

Levert 4 turnsters

Levert 3 turnsters

Dynamica

Levert 2 turnsters

Levert 1 turnster

Levert 2 turnsters

Jan van Weert

Levert 6 turnsters

Levert 3 turnsters

Levert 1 turnster

Balans
Levert 2 turnsters
Levert 3 turnsters
Levert 2 turnsters
Dus: Pareja moet alle 3 de wedstrijden 1 jurylid leveren.
Horn moet in wedstrijd 2 en 3 dus 1 jurylid leveren. Wedstrijd 1 hoeven ze niet te leveren.
Dynamica hoeft theoretisch niet te leveren > Over de hele dag toch 5 turnsters. Dus Dynamica
levert 1 wedstrijd 1 jurylid.
Jan van Weert moet in wedstrijd 1 > 2 juryleden leveren. In wedstrijd 2 > 1 jurylid en in wedstrijd 3
hoeven ze niet te leveren.
Balans moet in wedstrijd 2 leveren en omdat wedstrijd 1 en 3 samen 4 turnsters worden geleverd
is dit nog 1 jurylid in of wedstrijd 1 of wedstrijd 3.
Ga dus bij andere verenigingen en juryleden lobbyen en probeer te regelen dat op een ander
moment de andere vereniging voor jouw vereniging jureert.
Het staat je natuurlijk vrij om een jurylid buiten je vereniging te zoeken indien je zelf bezig wil zijn
met je turnsters. Je zou bijvoorbeeld kunnen wisselen. Bijvoorbeeld: Dynamica jureert voor Horn
en Horn jureert voor Dynamica.
De inschrijving gaat per wedstrijd en het jurylid moet passen bij de wedstrijd. Juryleden die
benaderd worden voor een wedstrijd dienen het juiste brevet te hebben. Dus geen TD1 juryleden
tijdens een div 1/2/3 wedstrijd.
Dus: na sluiting van het loket en de puzzel van de wedstrijdindelingen, krijg je als vereniging te
horen hoeveel juryleden je per wedstrijd moet leveren voor de eerste 3 wedstrijdweekenden.
Daarna gaat het per wedstrijd.
Bij districtwedstrijden ligt de grens bij 2 turnsters per wedstrijd, bij 3 of meer turnsters tijdens een
wedstrijddag, lever je automatisch iemand voor de hele dag.
LET OP: Het tellen van de hoeveelheid juryleden die geleverd moeten worden, werkt samen met
de inschrijving van het loket. Dus als een turnster wordt afgemeld voor een wedstrijd, staat dit los
van het aantal juryleden dat geleverd moet worden. Loket is bindend. Zodra er doorstromingen zijn
naar volgende wedstrijden, is de eerst gepubliceerde lijst bindend. Dus is je turnster last minute
afwezig bij de wedstrijden, verandert de jurylevering niet.
Bij het niet leveren van de juryleden worden de turnsters van de betreffende vereniging uitgesloten
van de wedstrijd.

