Maandag, 10 juni 2019

Turnvereniging HT’35 organiseert in het Turncentrum Helmond van HT’35, Rakthof 14
(Helmond/Rijpelberg) op tweede pinksterdag de HT-PinksterCup, een teamwedstrijd voor turnsters
uitkomend in ieder niveau, zowel boven- als onderbouw.
Per toestel turnen drie turnsters (de punten tellen allen mee), waarna de totaalscore na het turnen
van vier toestellen het teamresultaat geeft. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
aangegeven voorkeur. Helaas is het niet voor iedereen mogelijk geweest deze voorkeur 100%
overeen te laten komen met de te turnen toestellen, aangezien er dan een tekort van turnsters zou
zijn geweest op enkele toestellen.
Er wordt geturnd in de categorieën:
Pre-instap, D3, D2, D1, N4, N3, N2 (onderbouw)
Supplement A t/m H, divisie 1 t/m 6 (bovenbouw)
De onderbouw zal turnen in de ochtendwedstrijd, wedstrijdronde 2 is een combinatie van
onderbouw en bovenbouwturnsters . Het tijdstip waarop uw kind deze wedstrijd zal turnen, kunt u
terugvinden in het bijgevoegde programma.
Vanaf de tribune (boven in het centrum) is er gelegenheid om de wedstrijden te bekijken. Het zal
ongetwijfeld druk zijn op de tribune, dus we willen u vragen om niet eerder dan een half uur voor
aanvang aanwezig te zijn.
Toegang is gratis. Koffie en thee kosten € 0,50.
Deelnemers:
De turnsters dienen een half uur voor aanvang van hun warming-up/wedstrijd (zie programma) in
het EIGEN TURNPAKJE aanwezig zijn. Zorg dat je op tijd bent, zodat je indien nodig ook alvast kennis
kan maken met je teamgenootjes.
Bovenbouw turnsters, bij de wedstrijdtafel:
- inleveren van de CD voor de vloeroefening.
- iedere turnster dient een eigen CD te hebben.
- er mag maar 1 muzieknummer op de CD te staan.
- deze dient voorzien van de naam van de turnster.
Contact:
Op de dag zelf zijn wij in het turncentrum telefonisch bereikbaar. Tel.nr.: 06 – 54950779 (Danitsja).
Sportieve groet,
HTPC commissie

PROGRAMMA PINKSTERCUP – 10 JUNI 2019
Wedstrijd 1

Onderbouw:

Warming-up:
Start wedstrijd:
Einde wedstrijd:

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4

Wedstrijd 2

09:30u
09:45u
11:45u

(prijsuitreiking na wedstrijd 2)

2 teams
2 teams
2 teams
2 teams
8 teams

Onderbouw:
Bovenbouw:

Warming-up:
Start wedstrijd:
Einde wedstrijd:

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4

Pre-instap, D3, D2, D1, N4, N3, N2

6
6
6
6
24

Pre-instap, D3, D2, D1, N4, N3, N2
Supplement A t/m H, divisie 1 t/m 6

12:00u
12:15u
14:30u

2 teams OB
2 teams BB
2 teams BB
1 team BB
7 teams

6
6
6
3
21

