Aan de verenigingen in de regio Friesland
Wolvega, maart 2017
Betreft:
Informatie doorstroming naar Friese Kampioenschappen

Beste verenigingen,

In bijlage 2 bij deze brief staan de doorstromingstabellen van de wedstrijdgroepen II tot en met V ten
behoeve van de doorstroming naar de Friese Kampioenschappen.
Graag informeren wij jullie over de totstandkoming hiervan.
Ten aanzien van de wedstrijdgroepen II en III zijn de aantallen als volgt bepaald:
• de eerste drie van elk rayon per leeftijdscategorie / niveau
(indien er minder dan drie deelneemsters zijn, dan die deelneemsters)
• aangevuld naar rato op basis deelname binnen de rayons
Ten aanzien van wedstrijdgroep IV zijn de aantallen als volgt bepaald:
• de eerste drie van elk rayon per leeftijdscategorie / niveau
(indien er minder dan drie deelneemsters zijn, dan die deelneemsters)
• aangevuld naar rato op basis deelname binnen de rayons
• met een minimale score van 75 punten in de keuze-oefenstof over twee wedstrijden
Ten aanzien van wedstrijdgroep V zijn de aantallen als volgt bepaald:
• uitgangspunt circa 50% doorstroming per leeftijdscategorie / niveau
• verdeling doorstroming op basis deelname per wedstrijddag
• met een minimale score van 75 punten in de keuze-oefenstof over twee wedstrijden
Voor alle wedstrijdgroepen geldt dat aan beide plaatsingswedstrijden moet zijn deelgenomen om
voor deelname aan een Fries Kampioenschap in aanmerking te komen.
Ten aanzien van de wedstrijdgroepen II tot en met IV zal elk rayon, op basis van deze doorstromingstabellen, de turnsters informeren die mogen deelnemen aan de Friese Kampioenschappen. Er wordt
aangegeven welke turnster reserve staat.
De doorstroming van de turnsters van wedstrijdgroep V zal door de regiocommissie zelf naar de
verenigingen gecommuniceerd worden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
RTC TD Friesland

Bijlage 1: overzicht Friese kampioenschappen
Friese Kampioenschappen wedstrijdgroep II
Datum FK
Locatie FK

:
:

6 mei 2017
Sporthal Kalverdijkje
Kalverdijkje 77a
8924 JJ Leeuwarden
Tel: (058) 267 33 45

Programma wordt uiterlijk 23 april 2017 gepubliceerd.

Friese Kampioenschappen wedstrijdgroep III
Datum FK
Locatie FK

:
:

13 mei 2017
Sporthal ‘De Fûgelkamp’
De Fûgelkamp 10
9281 MA Harkema
Tel: (0512) 36 40 13

Programma wordt uiterlijk 30 april 2017 gepubliceerd.

Friese Kampioenschappen wedstrijdgroep IV
Datum FK
Locatie FK

:
:

20 mei 2017
Sporthal De Boppeslach
Badhuisweg 31
9104 DX Damwoude
Tel: (0511) 42 16 78

Programma wordt uiterlijk 7 mei 2017 gepubliceerd.

Friese Kampioenschappen wedstrijdgroep V
Datum FK
Locatie FK

:
:

17 juni 2017
Sporthal De Stuit
E.A. Borgerstraat 25
8501 NC Joure
Tel: (0513) 41 38 95

Programma wordt uiterlijk 3 juni 2017 gepubliceerd.

Bijlage 2: doorstromingstabellen Friese Kampioenschappen

