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Aanvulling op het wedstrijd boekje van District Zuid. 
 
In afwijking wat er staat bij extra bepalingen over de entreegelden zal voor de komende 
district wedstrijden de landelijke richtlijn worden aangehouden ( zie entreegeldenmatrix 
2022/2023, dutchgymnastics). 
Voor de komende wedstrijd in Oss zal dit €3 en €4 zijn. 
 
 
Aanleveren juryleden. 
 
Om te zorgen dat we 2 volledige jurypanels tijdens de district wedstrijden kunnen inzetten 
willen we op het volgende wijzen: 

• Verplichting om een jurylid te leveren op het niveau waarop wordt deelgenomen. Bij 

het voor het eerst deelnemen op een hoger niveau mag daarbij het 1e jaar van 

worden afgeweken.  

• Als er een TJ of AJ wordt geleverd geldt 1 jurylid leveren per 6 teams. 

• Als er een JV of MJ wordt geleverd dat geldt 1 jurylid leveren per 12 teams. 

• Als hier niet aan kan worden voldaan dan bestaat er de mogelijkheid dat er een 

administratieve bijdrage van €50 wordt gevraagd omdat er dan een jurylid van buiten 

het district moet worden ingezet.  

Opmerking: je kunt ook bij een andere vereniging vragen of ze juryleden voor je beschikbaar 
hebben. 
 
 
 
Medaille limiet. 
 
Om in aanmerking te komen voor een medaille gelden de volgende limieten:  
Zodra er 2 oefening getoond moeten worden (B en T) geld er een minimale score van 30. 
Zodra er 3 oefeningen getoond moeten worden (B, T en C) geld er minimale score van 45. 
 
 
Wedstrijdinformatie. 
 
2e plaatsingswedstrijd en Zuid Nederlandse kampioenschap A/B/C/D+ /D/E en instap op 11 
en 12 februari 2023. 
De wedstrijd wordt gehouden in een tennishal en deze is moeilijk te verwarmen. Hou er dus 
rekening mee dat het er koud kan zijn. 
 



 

3e plaatsingswedstrijd en District kampioenschap C, D+, D, E en instap niveau op 11 en 12 
maart 2023. 
Indeling (onder voorbehoud). 
Zaterdag: D, E en instap. 
Zondag:    C en D+. 
 
 
Landelijke halve finale C, D+, D en E. 
   
Bij doorstroming naar de landelijke halve finale en finale zie voor inleveren van 
wedstrijdbladen en muziek het landelijke wedstrijdinformatieboek bijlage B. 
 
Namens DTCAG Zuid 
 
 


