Clubkampioenschappen 2018
Beste leden, ouders en verzorgers,
Op zaterdag 24 maart 2018 zal de onderlinge wedstrijd van GYMNIA worden gehouden.
Locatie: De Slagen
Adres: De gaard 2, Landgoed Driesen
De leden die zich hebben ingeschreven kunnen zich vanaf 15 minuten voor de warming-up bij de ingang
melden. Hier word je verwelkomd en doorgestuurd naar een kleedkamer. Daar kunnen de deelnemers zich
omkleden en de spullen neerleggen. De trainers komen de deelnemers in de kleedkamer halen voor de
warming-up.
Ronde 1: Meisjes 6/7 en jongens. Vanaf 8.30 uur melden bij de ingang.
Ronde 2: Meisjes 8 jaar en ouder. Vanaf 10.00 uur melden bij de ingang.
Ronde 3: Selectiegroepen. Vanaf 12.45 uur melden bij de ingang.
Gedurende de dag is iedereen welkom om te komen kijken, de entree is gratis. Alle belangstellenden kunnen
plaats nemen op de tribune om de oefeningen te bewonderen. Ook zal er een loterij aanwezig zijn, dus
vergeet niet wat kleingeld mee te nemen om een lotje te kopen.
Het complete programma
8.45 uur
Warming-up ronde 1
9.00-10.30 uur
Ronde 1
10.15 uur
10.30-12.15 uur

Warming-up ronde 2
Ronde 2

12.30 uur
12.45 uur

Demonstratie Spring- en Freerungroepen
Prijsuitreiking ronde 1 en 2

13.00 uur
13.15-15.15 uur

Warming-up ronde 3
Ronde 3

15.30 uur

Start kleuterdemonstratie

16.15 uur

Prijsuitreiking ronde 3

Kledingvoorschriften tijdens de wedstrijd
Het liefst een Gymnia turnpakje, anders een ander turnpakje. Het dragen van een broekje over het
turnpakje is niet toegestaan.
Voor de leden die geen turnpakje hebben is het wenselijk om een wit shirt/hemd en een
blauwe/zwarte korte sportbroek aan te trekken.
Turnschoentjes zijn toegestaan, gewone schoenen niet.
Extra training op 18 maart 2018
Alle leden die meedoen met de wedstrijd kunnen op zondag 18 maart extra komen training in de
turnhal in Waspik, Wilhelminastraat 2 5165 TJ Waspik.
Jongens, meisjes 6/7 jaar en de eerste selectiegroep kunnen trainen van 13.30 tot 15.00 uur.
Meisjes 8 jaar en ouder en de tweede selectiegroep kunnen trainen van 15.00 tot 16.30 uur.
Wij wensen alle leden succes met de laatste voorbereiding!
Met vriendelijke groet,
Commissie onderlinge wedstrijd

