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Algemene informatie.
Apenkooi kampioenschappen 20 22, editie 9.

Inschrijven
Alle inschrijvingen verlopen via de website www.turnoss.eu/apenkooi
De inschrijf termijn loopt van maandag 25 oktober 2022 tot woensdag 1 december 2022. Vanaf 1
december 2022 is het niet meer mogelijk in te schrijven.
We hebben per categorie een maximum aantal teams dat kan deelnemen, zodra dit maximum is
bereikt is het niet meer mogelijk je in te schrijven in deze categorie. Wees er dus op tijd bij!
Het is niet mogelijk je individueel in te schrijven.
Het team is pas ingeschreven wanneer het inschrijfforumlier volledig en naar waarheid is ingevuld en
aan de betaling is voldaan. U zult altijd een bevestiging ontvangen van uw inschrijving per mail.
Heeft u deze bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met de organisatie.
Het is verplicht om bij inschrijving een contactpersoon op te geven, dit hoeft niet persé dezelfde
persoon te zijn als de coach (zie kopje; team). Alle informatie zal naar de contactpersoon worden
gestuurd, hij/ zij is er verder verantwoordelijk voor om het hele team op de hoogte te stellen.

Categorieën
De Apenkooi kampioenschappen zijn bedoeld voor alle leerlingen van het basisonderwijs.
Bij de Apenkooi kampioenschappen maken we gebruik van 4 categorieën, dit ten behoeve van de
veiligheid van de deelnemers en voor een eerlijk verloop van de kampioenschappen.
Categorieën:
-Groep 1 & 2
-Groep 3 & 4
-Groep 5 & 6
-Groep 7 & 8
De groepen staan gelijk aan de groepen in het basisonderwijs.
Alle deelnemers uit het team dienen te voldoen aan de categorie waarin het team is ingeschreven.
Uitzonderingen worden niet gemaakt, tenzij schriftelijk is overlegd met de organisatie. In dit geval
kan er enkel besloten worden om in een categorie hoger deel te nemen dan waar de deelnemer
officieel in thuis zou horen.
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Team
Een team moet bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers én een coach.
De coach moet tijdens het evenement aanwezig zijn om zijn/haar team te begeleiden en uiteraard te
coachen. Tevens is deze persoon het aanspreekpunt voor het team.
Alle teams moeten een teamnaam bedenken, onder deze naam zullen zij deelnemen aan de
Apenkooi kampioenschappen. Wees zo origineel mogelijk met het bedenken van een teamnaam!
Het is leuk om je als team te onderscheiden d.m.v. uiterlijke kenmerken, denk hierbij aan allemaal
dezelfde kleding aan te trekken. Let op; het moet sportieve kleding zijn waarin makkelijk te bewegen
is. Schmink en sieraden e.d. zijn niet toegestaan.

Kledingvoorschriften
Alle deelnemers zijn verplicht sportieve kleding te dragen (spijkerbroeken e.d. zijn niet toegestaan).
Wij raden aan om een kort sportbroekje en shirtje te dragen gezien het tijdens de activiteit vrij warm
kan worden.
Neem wel een trainingspak mee om aan te doen wanneer het team pauze heeft.
Indoor gymschoenen zijn verplicht, deze schoenen mogen geen zwarte zool hebben en de schoenen
mogen geen noppen onder de zool hebben.
Het is niet toegestaan sieraden te dragen of schmink op te hebben.
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Programma
Het kampioenschap is verdeeld over twee dagen; 3 en 4 januari 2022. De categorieën zijn dan ook
verdeeld over beide dagen.

De organisatie doet er alles aan om zich aan het programma overzicht te houden. De organisatie
behoudt zich echter het recht om het programma te wijzigen wanneer de situatie daartoe lijdt.
Bovenstaand is slechts een globaal programma overzicht. Het officiële programma met bijbehorende
tijden zal pas na de inschrijftermijn bekend worden gemaakt.

Kosten
Voor deelname aan de Apenkooi kampioenschappen zijn kosten verbonden. Deze bedragen 25 euro
per team. De deelnemer is verplicht om aan deze kosten te voldoen.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per mail, later ontvangt de
deelnemer een mail met daarbij de betalingsgegevens. Zodra aan deze betaling is voldaan is de
inschrijving afgerond.
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