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Reglementen 
1. Inschrijven 

1.1 Tijdens het inschrijven wordt er een account aangemaakt. Inloggegevens worden naar het opgegeven e-

mailadres verstuurd. Voor volgende edities van de HDC en DTC worden de accounts gereset en zal er een 

nieuw account aangemaakt moeten worden. 

1.2 Er zijn 112 plekken voor deelnemende teams. Bij het overschrijden van deze aantallen zullen teams op 

een wachtlijst geplaatst worden. 

1.3 Inschrijvingen met een TD3 jurylid die op de wachtlijst staan, krijgen voorrang bij eventuele plaatsing. 

1.4 Inschrijven voor dit toernooi kan vanaf 17 november 2019 om 19:00 t/m 8 december 2019 via de 

website. Na deze datum is het niet meer mogelijk om nieuwe teams in te schrijven. 

1.5 De turnsters dienen in het niveau uit te komen waarin zij dit seizoen volgens de promotie/degradatie 

regeling dienen uit te komen op wedstrijden van de KNGU.  

1.6 Gegevens aanpassen van ingeschreven turnsters en samenstellingen van teams kan tot 8 december 2019 

via de website. Na deze datum is het niet meer mogelijk om gegevens aan te passen. 

1.7 Na het inschrijven van een team is het mogelijk opmerkingen per turnster toe te voegen in het 

inloggedeelte. Gebruik dit opmerkingenveld voor bijvoorbeeld turnsters die niet mogen turnen op 

zondag wegens geloofsovertuigingen. De organisatie probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te 

houden maar kan geen garantie geven. 

1.8 Indien een team met een turnster die niet op zondag mag turnen toch op deze dag is ingedeeld en afziet 

van deelname zullen de inschrijfkosten terugbetaald worden. Dit geldt alleen als het opmerkingenveld 

vooraf duidelijk is ingevuld. 

1.9 Uitschrijven van turnsters via de website kan tot 8 december 2019. Na deze datum is het afmelden 

uitsluitend via de e-mail mogelijk: info@donarteamcup.nl 

1.10 Met deelname aan dit toernooi geven verengingen automatisch toestemming voor de publicatie van 

door de organisatie gemaakte foto's. 

2. Juryleden 
2.1 Per 2 teams dient er 1 jurylid te worden opgegeven. Van alle op te geven juryleden dient er minimaal 1 

jurylid te worden opgegeven voor het hoogste ingeschreven niveau. 

2.2 Benodigde juryleden dienen te worden opgegeven voor 20 december 2019. Bij het niet voldoen aan deze 

eis kunnen ingeschreven teams op de wachtlijst geplaatst worden. 

2.3 Indien je op 20 december 2019 niet voldoende juryleden hebt opgegeven, worden de 'te veel' teams op 

de wachtlijst geplaatst. Indien we de juryindeling rond kunnen krijgen met de wel aangeleverde 

juryleden, kunnen de teams alsnog meedoen na het betalen van €50 per niet aangeleverd jurylid. 

2.4 Onkosten gemaakt door juryleden worden niet door de organisatie vergoed. 

2.5 De juryindeling zal via de e-mail onder zowel de juryleden als de contactpersonen verspreid worden. 

Deze zal ook op de website kunnen worden ingezien onder wedstrijdindeling. 

3. Betaling 
3.1 Nadat de definitieve wedstrijdindeling op de site geplaatst is vindt u in het inlog gedeelte uw factuur.  

3.2 Deze factuur dient voor 11 januari 2020 te worden voldaan.  

3.3 Bij het niet tijdig voldoen van de betaling worden de teams op de wachtlijst geplaatst. 

3.4 De hoogte van het verschuldigde deelnamegeld wordt vastgesteld aan de hand van het aantal 

ingeschreven en ingedeelde teams die niet op de wachtlijst staan. 
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4. Vloermuziek 
4.1 Vanaf het moment dat de definitieve wedstrijdindeling op de site staat kan vloermuziek worden 

geüpload. 

4.2 De vloermuziek dient vóór 4 januari 2020 via de website te worden geüpload in MP3 formaat. Binnen de 

inlogomgeving kunt u zelf nagaan of de vloermuziek juist is geüpload en of deze afgespeeld kan worden. 

4.3 Vloermuziek op CD wordt niet geaccepteerd, tenzij door een technische fout de geüploade versie niet 

kan worden afgespeeld. 

4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om muziek op een usb of telefoon aan te kunnen 

leveren, mocht er zich een technisch probleem voordoen. Is er geen vloermuziek, dan zal er moeten 

worden geturnd zonder muziek. 

5. Teams 
5.1 Deelnemende teams dienen minimaal een halfuur voor de warming-up aanwezig te zijn. 

5.2 De teams dienen zich aan en af te melden bij de jury aan het begin en einde van de wedstrijdronde. 

5.3 Op het eerste toestel begint de eerste turnster met haar wedstrijdoefening. Bij het tweede toestel de 

tweede turnster, etc. 

6. Tijdens de wedstrijd 
6.1 Turnsters, trainers en juryleden dienen minimaal een halfuur voor de warming-up aanwezig te zijn. 

Mocht de wedstrijd inlopen, dan is er de mogelijkheid een halfuur eerder te starten. Dit zal echter nooit 

meer dan een halfuur eerder zijn.  

6.2 De deuren gaan voor de eerste wedstrijd open om 8.30u. 

6.3 Alleen turnsters, trainers en juryleden mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden. De overige 

aanwezigen dienen plaats te nemen op de tribune. 

6.4 Aan het begin van iedere wedstrijdronde dient de trainer zijn/haar team aan te melden bij de 

wedstrijdtafel. Hier krijgt u vervolgens ook de wedstrijdnummers. Op de achterkant van de 

wedstrijdnummers staan ook de diploma’s. De wedstrijdnummers hoeven dus niet ingeleverd te worden. 

6.5 De aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen te worden opgevolgd. 

6.6 Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de D-score via een bezwaarbriefje wat op te halen is bij de 

wedstrijdtafel. 

6.7 Per team per toestel mag maximaal 1 train(st)er op de vloer aanwezig zijn. 

6.8 Op de wedstrijdvloer mag alleen water worden gedronken en geen ander eten/drinken genuttigd 

worden. 

6.9 Er zullen fotografen aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Deze zullen foto’s van de turnsters maken en 

deze verkopen via een website.  

6.10 Tijdens de wedstrijd mag er vanaf de wedstrijdvloer door trainers en turnster gefotografeerd en 

gefilmd worden. Er mag hiervoor echter geen professioneel apparatuur gebruikt worden. 

7. Inturnen 
7.1 De eerste twee turnsters turnen in, waarna de eerste turnster haar wedstrijd turnt. Na de wedstrijd van 

de eerste turnster turnt de derde turnster in, gevolgd door de wedstrijd van de tweede turnster etc. 

7.2 Op vloer turnt de gehele groep gezamenlijk in gedurende 6 minuten. 

7.3 Op sprong wordt er ingeturnd per niveau. 1 minuut per turnster, aan de trainers het verzoek de tijd zelf 

bij te houden. 
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8. Toestellen 
8.1 De brug mag alleen in breedte worden versteld, niet in hoogte. Mocht een turnster te lang zijn dient dit 

aan het begin van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te worden aangegeven. 

8.2 De sprong mag in hoogte versteld worden volgens de richtlijnen van het NTS. 

8.3 De balk staat vast op 1,25 meter gemeten vanaf de vloer. Voor instappers en pupillen is er een extra 

dikke mat aanwezig om onder de balk te plaatsen. 

8.4 Bij balk is de opsprong en afsprong aan dezelfde zijde. Indien er op de punt van de balk opgesprongen 

wordt mag de turnster daarna naar de andere kant van de balk lopen. 

8.5 Trainers worden verzocht om zelf de benodigde sprongsituatie om te bouwen. 

8.6 Er zal een verende vloer aanwezig zijn. Verder wordt het materiaal zo goed mogelijk verzorgd. 

9. Publiek 
9.1 Tijdens de wedstrijd mag er niet geflitst worden. 

9.2 Entree kan contant of per pin worden betaald aan de tafel bij de ingang. Betalingen per pin kosten €0,25 

extra per transactie 

9.3 Publiek dient te allen tijde van de wedstrijdvloer te blijven. De wedstrijdvloer is uitsluitend voor 

turnsters, trainers en juryleden toegankelijk. 

9.4 Houdt u de tribune schoon, en vergeet niet uw persoonlijke eigendommen mee te nemen bij het 

verlaten van de zaal. 

10. Live scores 
10.1 Tijdens het toernooi zijn de scores live te volgen via www.donarteamcup.nl/scores. 

10.2 De scores weergegeven op hiervoor genoemde pagina zijn officieuze cijfers. 

11. Uitslagen 
11.1 Op elk toestel tellen de scores van de beste 3 turnsters van het team voor het teamresultaat. 

11.2  Alle scores tellen wel mee voor de individuele uitslag per toestel. 

11.3 De uitslagen zullen aan het einde van iedere wedstrijdronde gepubliceerd worden. 

11.4 Op www.donarteamcup.nl/uitslagen zijn aan het einde van de wedstrijddag online de uitslagen te 

 vinden. 

11.5 Aan de achterzijde van het wedstrijdnummer is het DTC diploma te vinden voor de betreffende 

 turnster als aandenken. 

11.6 Per toestel zijn er 3 medailles te winnen. Deze worden verdeeld per baan onder alle turnsters in die 

 wedstrijdronde. Daarnaast is er een allround prijs per baan per team te winnen. 

11.7 Bij een gedeelde plaats vervalt de volgende plaats. 

11.8 Er wordt gewerkt met open jurering.  

 

Waar deze reglementen geen uitsluitsel geven gelden de wedstrijdbepalingen van de KNGU voor zover 

mogelijk. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor ongelukken en/of schade/diefstal 

van goederen etc. 

http://www.haagsebosancup.nl/scores
http://www.haagsebosancup.nl/uitslagen
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