Inschrijfformulier KNFM wedstrijd baton twirling 2011
Datum:

29 oktober 2011

Plaats:

Meeuwenveld 28

Organisatie:

Twirlgroep The Moonlightstars

Adres:

2441 BE Nieuwveen

NBTA registratienummer

Giro / banknummer: 30.03.97.046 Twirlgroep Moonlightstars
Het NBTA registratienummer altijd invullen
anders kan niet deelgenomen worden en is
registratie niet mogelijk

Dit inschrijfformulier dient U volledig in te vullen met het eigen NBTA registratienummer, naam, adres
e.d. van de deelnemer zelf. P/a adres opgave wordt niet geaccepteerd.
Uw bestaande/nieuw NBTA registratienummer is schriftelijk op/aan te vragen bij de CentRegNBTA. Via
centregnbta@knfm.nl of Ruiter 1, 3232 RH Brielle.

Naam**

____________________________________________________

Geb. datum#

_______________________________

2e naam** bij duo ____________________________________________________

Geb. datum#

_______________________________

Adres

____________________________________________________

Postcode

_______________________________

Woonplaats

______________________________________

Eventueel ook bereikbaar via e-mailadres

Telefoon

_________________________________________________

____________________________________________________________________________

Wenst zich in te schrijven als DEELNEMER/DEELNEEMSTER* aan deze wedstrijden
Ik ben lid van vereniging

_____________________________________________________

Mijn instructrice/teur* is

_____________________________________________________

In 2011 al deelgenomen op (datum) _____________________________________________________

De vereniging is lid van

KNFM / FKM / NFCM*

Ik ben bekend met het feit dat  deze inschrijving pas in behandeling wordt genomen als:
a. dit inschrijfformulier, volledig ingevuld, dus met het NBTA registratienummer, binnen 10 dagen na verzenddatum aan de organiserende vereniging is
teruggestuurd;
b. het(de) verschuldigde inschrijfgeld(en) bij de organiserende vereniging is(zijn) ontvangen.
 een eventuele deelname aan de NK o.a. afhankelijk is van het volledig invullen van dit inschrijfformulier.

Handtekening

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing.
# Niet voor teams.
** Naam en roepnaam voluit!

__________________________________________________

D.m.v. een X in CATEGORIE en KLASSE aangeven waarvoor wordt ingeschreven. Meerdere inschrijvingen, onder hetzelfde nummer, via dit
formulier mogelijk plus mogelijkheid van duo inschrijving.
Inschrijving peewee (solo en teams) alleen mogelijk in beginners
inschrijving juvenile (solo en duo) in advance niet mogelijk
categorie met * zijn showonderdelen in leeftijdentabel

Solo twirling 1 baton
Solo twirling 2 baton
Super-X-strut
Rhythmic twirl
Basic strut
Small team twirling
Small team dance twirl

Advance

Intermediate

Beginner

Senior

Junior

Preteen

Juvenile

KLASSE
Peewee

CATEGORIE

LEEFTIJD

Peewee

Juvenile

Preteen

Junior

Senior

Solo vrouw

0-7 j.

8-9 j.

10-12 j.

13-15 j.

16 j. en ouder

0-15 j.

16 j. en ouder

0-18 j.

19-24 j.

25-30 j.

31 j. en ouder

Solo man
Duo1
Team2

0-7,99 j.

8-11,99 j.

12-14,99 j.

15 j. en ouder

Groep

0-7,99 j.

8-11,99 j.

12-13,99 j.

14 j. en ouder

0-11,99 j.

12 j. en ouder

* Showonderdeel

Leeftijdsbepaling:
De leeftijd die je hebt voor 1 september van het jaar
voorafgaande aan het jaar van deelname bepaalt de
leeftijdsklasse die het lopende jaar geldt.
1
Voor duo dienen de beide leeftijden opgeteld te worden.
2
Voor een team geldt de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.
Het inschrijfgeld per optreden:
Solo € 14,00; Duo € 16,00; Basic strut € 5,00;
Small team € 32,50; Large team € 60,00;
Pompon team € 60,00; Color guard € 60,00;
Showcorps € 60,00.

Large team
* Color guard

Bestemd voor organisatie. Niet invullen

* Pompon team
* Showcorps

Namen en geboortedata van de deelnemers van een team
achterop vermelden.

_______________________________

NBTA nr duo
Duo twirling

Verzend datum

_______________________________
Retour datum

Let op!: Indien je promoveert ben je verplicht om dit direct mee te delen aan de
organisatie(s) v.d. wedstrijden waarvoor je je hebt ingeschreven later in het jaar.
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Overzicht deelnemers teams

Nr.

NBTA nr.*

Naam + voornaam (voluit)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Overige leden op een extra bijlage s.v.p.!
* Dit NBTA nr. alleen vermelden als er eerder als solist deelgenomen is.

Geboortedatum

