Beste vereniging,
Wij van SV Donkerbroek willen onze hardwerkende acrogymnasten graag weer een extra wedstrijdmoment
aanbieden. Daarom organiseren we op 15 en 16 februari 2020 voor de 12e keer ons eigen toernooi:
de welbekende Valentijnscup!
Voor wie/opgave
Het toernooi is natuurlijk weer voor alle niveaus: A-B-C-D-E acrogymnasten. De BC teams mogen één
oefening doen, die ze zelf kiezen (vermelden bij opgave). De A teams mogen twee oefeningen doen (balans
en tempo). De planning voor het weekend is geheel afhankelijk van de opgave en wordt later bekend
gemaakt. Ook dit jaar willen we weer een prijs uitdelen aan de vereniging met het beste allround resultaat,
om het clubgevoel te stimuleren; de echte ValentijnCUP!
Inschrijving
De sluitingsdatum voor het inschrijven is 30 november 2019. De inschrijving gaat op volgorde van
binnenkomst en compleet ingevulde opgaveformulieren. Er zit een limiet op het aantal teams per dag, dus
VOL=VOL. Inschrijving gaat via het bijgevoegde opgaveformulier.
Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €16,00. Opgaveformulieren worden alleen ingenomen als alle gegevens
ingevuld zijn en na opgave ontvangt u een nota. Een opgave is definitief, wanneer betaling binnen is.
Bij A-niveau is de tweede oefening €13,00 per deelnemer. LET OP: Bij afzeggingen na betaling
deelnemersgeld, storten we dit niet terug (ondanks evt. opgelopen blessure nadien)
Juryleden:
Voor iedere vereniging is het verplicht minimaal één jurylid te leveren in de categorie waarin de sporters
deelnemen (ABC of DE). Deze gelijk opgeven bij opgave. Als er meer dan tien teams deelnemen, moeten er
twee juryleden ingevuld worden. Let op: Bij het niet komen opdagen van een jurylid (die wel op de
opgavelijst stond), zijn we helaas genoodzaakt een rekening naar de desbetreffende vereniging te sturen
met het bedrag van € 100, omdat we nu zelf een jurylid moeten aanleveren.
AVG
Bij opgave gaan alle deelnemers automatisch akkoord met fotografie en videopnamen, welke gebruikt
kunnen worden voor social media, onze website en de websites van de uitgenodigde fotografen. Bij geen
akkoord, dient de naam van de deelnemers(s) en/of train(st)er(s) vermeld te worden onder het
opgaveformulier. De deelnemende vereniging is zelf verantwoordelijk voor het informeren naar de
sporters/ouders toe.

Reglement:
Voor het toernooi wordt het reglement van de KNGU voor de alle niveaus aangehouden, te vinden op de
site van de KNGU, wedstrijdinformatie:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/acrobatische-gymnastiek/wedstrijdzaken/reglementen



ABC: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Acrobatischegymnastiek/Wedstrijdzaken/Reglementen/Wedstrijdreglement-ABC-2017-2020-okt-2017-def.pdf
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Acrobatischegymnastiek/Wedstrijdzaken/Reglementen/ACRO-World-Age-Group-Rules-2017-2020-v2.pdf



DE: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Acro-Wedstrijdreglement2018.4ekw-DE-Niveau-20182021.pdf

Moeilijkheidstabellen: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Acro-Moeilijkheidstabellen2018.4ekwDE-Niveau-2018-2021.pdf



E-instap: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdreglement201910-E-Instap-okt19.pdf
Voor deze categorie geldt de landelijke richtlijn. Check het wedstrijdblad op de KNGU site. Voor
Friesland, denk om het aantal elementen (landelijk zijn dit er minder, dus aanpassen van de oefening om
alles gelijk te trekken). Mag wel eigen muziekje!
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/acrobatische-gymnastiek/wedstrijdzaken/reglementen



Leeftijden zie link: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Acrobatischegymnastiek/Wedstrijdzaken/Reglementen/Leeftijdscateogrie%C3%ABn-ABCDE-Niveau-2018-2021.pdf

Transport, overnachting en eten:


Voor teams zijn er verschillende mogelijkheden voor een overnachting in de omgeving.



Informeer bij de organisatie naar de mogelijkheden via de mail: info@valentijnscup.nl of
svdgym@gmail.com



Overnachting, transport en eten is de verantwoordelijkheid van de deelnemende vereniging en sporters
en niet van de organisatie.

Adres: Sporthal ‘De Boekhorst’ De Haer 1

8431 GS Oosterwolde NL Tel: 0516-521034

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de organisatie via de mail
info@valentijnscup.nl
Wij verheugen ons zeer op deze wedstrijd en hopen jullie in grote getale te mogen begroeten op
15 en 16 februari 2020 in Oosterwolde!
Sportieve groet,
projectteam Valentijnscup
SV Donkerbroek afdeling gymnastiek

