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Het paastoernooi is een meerkampwedstrijd, volgens de reguliere richtlijnen van de KNGU, 
voor turnsters die uitkomen in eerste, tweede en derde divisie in de leeftijdscategorie 
(pre)instap t/m senior.  
 
Inschrijving 
De inschrijving voor het Paastoernooi verloopt via de gepubliceerde link en is mogelijk tot en 
met 14 maart 2020. Elke turnster dient minimaal uit te komen in het niveau waarin zij dit 
seizoen turnt, een niveau hoger inschrijven is toegestaan.  
 
Doordat deze wedstrijd midden in het seizoen valt is dit een mooie wedstrijd voor turnsters 
die helaas niet meer deelnemen aan het landelijke turncircuit. Uiteraard zijn turnsters die 
nog wel actief zijn bij de landelijke wedstrijden ook van harte welkom. Doordat wij streven 
naar een leuke, sportieve wedstrijddag hebben we een beperkt aantal beschikbare plaatsen. 
Dit houdt in dat bij een over-aanmelding de turnsters die niet meer actief zijn in het 
landelijke turncircuit voorrang krijgen op de turnsters die zich wél geplaatst hebben voor de 
landelijke wedstrijden. Bij overweldigende aanmeldingen hanteren we wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt principe. We werken eventueel met een wachtlijst. 
 
De inschrijfkosten bedragen €12,50 per turnster. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een 
factuur per vereniging. Nadat de factuur is voldaan, met een uiterlijke betaaltermijn van 
18 maart 2020, is de inschrijving definitief.  
 
Vloermuziek 
Indien u turnsters aanmeldt in de categorie keuze oefenstof dient u muziek voor de 
vloeroefening te uploaden via het inschrijfformulier. De bestandsnaam dient als volgt te zijn: 
LEEFTIJDSCATEGORIE_VOORNAAM_ACHTERNAAM_VERENIGING.  
Bijvoorbeeld: Junior_MariaDeBruin_GVPegasus.  
 
Afmelding 
Mocht u een turnster moeten afmelden, dan kan dit kosteloos vóór de uiterlijke 
inschrijfdatum van 14 maart 2020 en ontvangt u het inschrijfgeld retour. Bij afmeldingen na 
14 maart 2020 wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.  
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Juryleden 
Elke vereniging is verplicht jury aan te leveren naar rato van het aantal turnsters. Als een 
vereniging meer dan 1 jurylid moet aanleveren wordt er contact opgenomen met de 
train(st)er. Houd er rekening mee dat het opgegeven jurylid bevoegd moet zijn te jureren op 
het niveau waarop de turnster(s) uitkomen. 
 
De aanmelding van jury verloopt tegelijk met de aanmelding van de turnster(s). We gaan er 
vanuit dat het opgegeven jurylid de gehele dag beschikbaar is. Mocht uw jurylid onverhoopt 
verhinderd of ziek zijn dient de vereniging zelf voor vervanging te zorgen. Eveneens dient de 
vereniging zelf zorg te dragen voor reiskosten of eventuele vergoedingen. 
 
De organisatie van het Paastoernooi zorgt gedurende de wedstrijddag voor drinken, lunch 
en snacks. 
 
Uitslagen 
De uitslagen worden aan het einde van de wedstrijddag gepubliceerd op de website 
(www.pegasusheerde.nl/paastoernooi). Tevens kunt u aan het einde van elke 
wedstrijdronde diploma’s ophalen.   
 
Adres: 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
Lage Bergweg 10 
7361 GT Beekbergen 
 
Entree: 
Tot 12 jaar: €1,50 
Vanaf 12 jaar: €3,00 


