Gebruik scoresysteem voor evenementen
De landelijke technische commissie turnen (LTC Turnen) beschikt over een
scoreverwerkingsysteem. Dit systeem is aan de LTC Turnen in bruikleen gesteld door
de ontwikkelaar. Met de districten van de KNGU is tevens een overeenkomst dat zij
over een versie van dit systeem kunnen beschikken. Vanuit de districten wordt een
vergoeding hiervoor betaald, die wordt ingezet om de ontwikkeling en beheer van
het systeem in stand houden.
Indien verenigingen gebruik wensen te maken van dit systeem, dan is dit mogelijk
door:
A. Het district te verzoeken om het door hun beschikbare systeem ter beschikking
te stellen. Het systeem dient dan door vereniging gevuld en bediend te
worden. De LTC Turnen heeft hier geen bemoeienis mee en levert ook geen
ondersteuning.
B. Een verzoek in te dienen bij de LTC Turnen. Voor deze optie wordt een
vergoeding gevraagd in verband met de afschrijving van de gebruikte
apparatuur van de LTC Turnen alsmede de reis- en verblijfskosten van de in te
zetten medewerker(s). Bij deze vergoeding is uitgegaan van een tweedaags
evenement. De vergoeding wordt door de KNGU LTC Turnen voorafgaand
aan het evenement in rekening gebracht.
Het landelijke scoresysteem wordt geleverd met laptops zodat invoer op de
jurytafel mogelijk is en directe presentatie op TV-schermen (opstelling zoals op
landelijke wedstrijden). Deze optie is enkel mogelijk bij het gebruik van het
landelijke toestellenpakket, gezien de noodzakelijk voorzieningen die in dit
pakket aanwezig zijn. Bij deze optie is het noodzakelijk dat twee mensen
vanuit de LTC Turnen aanwezig zijn. Deze komen de dag voorafgaand van
het toernooi opbouwen, zijn beide dagen aanwezig voor de gehele
scoreverwerking en ruimten op de tweede dag het gehele systeem op.
Voorafgaand aan het evenement wordt de database gevuld met de
aangeleverde deelnemersindeling. De kosten zijn inclusief reis- en hotelkosten
van de ondersteuning. De verzorging op de wedstrijd komt voor rekening van
de vereniging.
Vergoeding: EUR 1.400,-LTC Turnen, 2 januari 2020.

