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Welkom in ALBLASSERDAM

Dit jaar is Rayon Dordrecht met haar jaarlijkse Springwedstrijden te gast in Alblasserdam en 
deze keer bij gymnastiekvereniging KDO Alblasserdam.
In sporthal Blokweer worden we terzijde gestaan door de medewerkers van KDO 
Alblasserdam waarvoor we hen hartelijk dank zeggen.
Dit jaar hebben we voor de Rayon Springwedstrijden een inschrijving van 76 groepen van 
9 verenigingen. 
Omdat we pas om 09.00 uur in de sporthal terecht kunnen beginnen de wedstrijden om 10.00 
uur. Er is om 12.00 uur een pauze van 30 minuten. De prijsuitreiking is aan het einde van de 
wedstrijddag . Ik vraag de leiding en juryleden begrip voor deze situatie.  
Bij deze wensen we de deelnemers, de leiding, de juryleden, het publiek en alle andere 
medewerkers aan deze wedstrijddag een prettige en sportieve wedstrijd toe !
Namens Rayon Dordecht, 
Judith Isarin

Juryvergadering:
in de kantine 09.15 uur

Wedstrijdleiding: Dick Jan Plug enJudith Isarin
Telbureau: KDO Alblasserdam
Speaker : Dick Jan Plug

Medewerkers en toestelcommissie : KDO Alblasserdam

Adres : Sporthal Blokweer, Esdoornlaan 25, 2951 BE Alblasserdam, 078-6918655

 KLEEDKAMERINDELING:

KLEEDKAMER 1:
 alle jongens en herengroepen

KLEEDKAMER 2: 
KDO Dordrecht, Sparta Dordrecht, KDO Alblasserdam
 

KLEEDKAMER 3: 
DVO Dordrecht, Thuringia Dordrecht, OKK Dordrecht

KLEEDKAMER 4:
De Zilvermeeuw Sleeuwijk, OKK Werkendam, STAR Rotterdam 

ATTENTIE !!!
We verzoeken de leiding en deelnemers om minimaal 30 minuten voor de aangegeven 
werktijd aanwezig te zijn . De werktijden zijn ruim gepland, mocht het programma inlopen 
dan kunnen we gewoon doorgaan met de wedstrijd !!
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MEDEDELINGEN.
Voor een vlot verloop van de wedstrijden nog enkele regels, zowel voor leiding als 
gymnasten.

Programma.
Het programma is zo in elkaar gestoken dat zoveel mogelijk is geprobeerd te voorkomen dat 
groepen van 1 trainer gelijktijdig werken. Er wordt verzocht voldoende hulpleiding aanwezig 
te hebben om er zorg voor te dragen dat groepen aangemeld worden en klaar staan voor de 
opmars naar het wedstrijdtoestel.

Melden.
De leiding, of diens vervanger, meldt zich bij de baancommissaris. Daar wordt het aantal 
deelnemers doorgegeven. Voor ieder onderdeel  en categorie moet men zich opnieuw melden.

Inturnen.
Iedere groep krijgt 1 min. om in te springen. Dit gebeurt direct voorafgaande aan de wedstrijd. 
De groepen komen opmarcheren naar hun baan, worden voorgesteld aan de jury  en publiek. 
Op een centraal tijdsein begint en eindigt het inturnen.

Werktijd.
Om volgens het geplande tijdschema te kunnen werken verzoeken wij de leiding om met de 
groep(en) direct na hun aankondiging op te marcheren. In de gestelde tijdsplanning is er 
vanuit gegaan dat ieder wedstrijdoptreden + 7 min. Duurt. Inclusief het omzetten van het 
materiaal. Maak tussen de sprongbeurten niet te lange tussenstops.

Wedstrijden.
Iedere groep wordt door de wedstrijdleiding opgeroepen voor hun wedstrijdonderdeel. Zie 
ook inturnen en werktijd. Na het wedstrijdoptreden wachten de groepen om op teken van de 
wedstrijdleiding de banen te verlaten.
Zowel het opkomen, dan wel het verlaten van de banen geschiedt door alle groepen 
gelijktijdig en op muziek en evt. met verenigingsvlag.
Leiding die meerdere groepen achter elkaar hebben, zorg ervoor dat het wisselen van de 
groepen geen onnodig oponthoud oplevert !!!
Wij laten het programma over alle banen gelijktijdig verlopen. M.a.w. bij onvoorziene 
omstandigheden kan het programma inlopen, c.q. uitlopen.
Zorg dat de groepen minimaal  30 minuten voor de tijd van optreden aanwezig zijn.

Presenteren.
De juryleden geven een groepsbeoordeling. Heel belangrijk is dan de groepspresentatie. De 
groepen presenteren zich met de verenigingsvlag aan de juryleden. Tussen de sprongbeurten 
geen persoonlijke presentatie  .   Gelijkheid in kleding (niet alleen in kleur) wel of geen 
schoeisel, sokken e.d. is bij een groepsoptreden nodig. Voor alle duidelijkheid, de leiding 
behoort ook tot de groep. Sieraden, horloges, opvallend grote oorbellen, kauwgom en 
zichtbare onderkleding doen geen goed aan het optreden van de groep.

Prijsbepaling.
Aan de groepen die daarvoor in aanmerking komen zullen na afloop prijzen worden 
uitgereikt. Iedere wedstrijd staat op zichzelf per categorie en onderdeel. De wedstrijden zijn 
vergelijkend met een eerste, tweede of derde prijs. Bij deelname van  één of twee groep(en) 
aan één onderdeel per categorie, zal het behaalde puntentotaal uitmaken welke prijs er aan 
deze groep(en) wordt toegekend. 
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Opmars en prijsuitreiking.
Aan het einde van de wedstrijden marcheren alle deelnemers in turnkleding, c.q. gelijke 
trainingspakken op. Opstellen in de gang achter de kleedkamers. Vereniginsvolgorde gelijk 
aan de kleedkamerindeling. De heren gymnasten sluiten zich aan bij hun vrouwelijke 
clubgenoten.

Kleedkamerindeling.
Deze zijn aan meerdere verenigingen toegewezen. Een ieder is voor zijn of haar kostbare 
spullen zelf verantwoordelijk. Afval graag in de daarvoor bestemde bakken!!!!

Deelnemers
Wanneer de deelnemers niet aan de beurt zijn om te springen moeten zij op de tribune plaats 
nemen en niet in de zaal.

Sprongbriefje
Leiding in de categorie C is verplicht om per toestel een lijstje met de te maken sprongen in te 
leveren bij de jurytafel.

Deelnemende verenigingen: KDO Alblasserdam  8 groepen
DVO Dordrecht 10 groepen
KDO Dordrecht  7 groepen
OKK Dordrecht 12 groepen

Sparta Dordrecht   8 
groepen

Thuringia Dordrecht   6 groepen
STAR Rotterdam   6 groepen
De Zilvermeeuw Slleeuwijk 14 groepen
OKK Werkendam   5 groepen

TOTAAL                       76 groepen

ROUTE VANAF A!5 AFSLAG ALBLASSERDAM

Neem afslag 
Alblasserdam

 

Ga na 1.1 km linksaf op de Edisonweg  

Ga na 250 m rechtsaf de Grote Beer (N915) op richting 
Ridderkerk

N915

Ga na 1 km rechtsaf de De Helling op  

Ga na 1.1 km linksaf op de Dam  

Ga na 9 m rechtsaf op de Dam  

Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (op de 
Plantageweg)

 

Ga na 250 m linksaf de Sportlaan op  

Ga na 250 m rechtsaf de Esdoornlaan op  
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