Beste verenigingen turnen heren,
Na een seizoen waarin niks is doorgegaan, gaan we komend seizoen van start met
een compleet nieuwe opzet, nieuwe oefenstof en nieuwe reglementen. Voor
informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de KNGU.
Website 1: overzicht van de nieuwe opzet en indelingen
Website 2: oefenstof en reglementen
Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe opzet, indelingen, oefenstof of
reglementen, dan verwijzen wij u naar THwedstrijdzaken@turnen.kngu.nl
Districtswedstrijden
Het wedstrijdseizoen heeft organiserende verenigingen nodig. Door alle
aanpassingen zijn dat er meer geworden. Deze wedstrijden zijn de
districtswedstrijden zoals omschreven in de nieuwe opzet en indelingen.
Datum

Activiteit

plaats

Uiterste
inschrijfdatum

6 en/of 7
november

Najaarscompetitie wedstrijd 1

30 september
2021

20 en/of 21
november

Najaarscompetitie wedstrijd 2

30 september
2021

4 en/of 5
december

Najaarscompetitie wedstrijd 3

30 september
2021

22 en/of 23
februari

Voorjaarscompetitie wedstrijd 1

15 december
2021

5 en/of 6
februari

Voorjaarscompetitie wedstrijd 2

15 december
2021

19 en/of 20
februari

Voorjaarscompetitie wedstrijd 3

15 december
2021

26 en/of 27
maart

Districtsfinale

Op basis van
plaatsing

Of
18 en/of 19
december
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Algemeen:
Een vereniging mag zowel in de najaarscompetitie als in de voorjaarscompetitie een
wedstrijd organiseren.
De vergoedingen en contracten voor het organiseren van een wedstrijd zijn in de
nieuwe opzet niet aangepast. Alle regelingen rondom het organiseren van een
wedstrijd blijven dus gelijk ten opzichte van voorgaande seizoenen.
Doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het aanbod in het district en
het aantal verengingen dat gestopt is met aanbod van wedstrijdturnen voor
jongens, kunnen wij niet overzien of het 1 daags of 2 daags wedstrijden zullen
worden.
Heeft u interesse in het organiseren van een of twee wedstrijden, neem dan contact
op via dtcth@zuid.kngu.nl

Onderbouw KNGU meetmomenten
De organisatie van meetmomenten voor de onderbouw is de verantwoordelijkheid
van de deelnemende verenigingen.
Nadat de districtscommissie de inschrijvingen heeft ontvangen, worden de turners
ingedeeld in groepen van ongeveer 25 turners die zo dicht mogelijk bij elkaar zitten
qua vereniging.
De verenigingen die aan elkaar gekoppeld worden, worden hiervan op de hoogte
gesteld door de districtscommissie en hebben vervolgens zelf onderling de taak om
de meetmomenten te organiseren.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwe opzet, indelingen, oefenstof of
reglementen, dan verwijzen wij u naar THwedstrijdzaken@turnen.kngu.nl

Organisatie commissie
Doordat we een compleet nieuw systeem gaan draaien, ligt er op dit moment veel
op het bordje van de districtscommissie. Wij zijn op zoek naar personen die ons team
komen versterken. Heeft u interesse om ons te komen versterken, neem dan ook
contact op via dtcth@zuid.kngu.nl

Juryleden
Alle jurybrevetten moeten in het nieuwe systeem vernieuwd worden. Dit betekent
dat er een compleet nieuwe scholingsronde komt. Dit is HET moment om potentiële
juryleden in te laten stappen, omdat er op dit moment nieuwe scholingsmomenten
zijn.
Meer informatie over jurybrevet niveau 1
Meer informatie over jurybrevet niveau 2 volgt
Meer informatie over jurybrevet niveau 3
Door het goed beschikbaar zijn van een opleiding is het leveren van juryleden bij
deelname aan een wedstrijd verplicht.

Met vriendelijke groet,
Han Janssen
Voorzitter District Zuid

