
Europese Sokken-Cup 2005 in Karlsruhe 
 
 
Organisator  "Hochschulsport" van de Universiteit Karlsruhe (TH) 
   Afdeling Trampoline 
Termijn:  16.04.2005 
Plaats:   Sportinstituut van de Universiteit Karlsruhe (TH) 

Engler-Bunte-Ring 15, Karlsruhe (Duitsland) 
 

 
Tijdschema: 
 
Vrijdag, 15.04.2005: 
 
vanaf 18:00  Aankomst, Inspringen (tot 23:00) 
 
Zaterdag, 16.04.2005: 
 
08:00 - 10:00  Ontbijt 
09:00 - 11:00  Inspringen 
11:00 - 17:00  Voorwedstrijd 
17:00 - 18:00  Finale 
18:00 - 19:00  Showprogramma, Prijsuitreiking 
19:00 - 21:00  Doucheparty, Diner 
vanaf 21:00  Feest 
 
Zondag, 17.04.2005: 
 
08:30 - 11:00  Ontbijt 
tot 12:00  Vertrek 
 
Verplichte Oefenstof: 
 
1. Oefening 2. Oefening 3. Oefening 
Buiksprong 1/2 Draai tot Buik Barani (vrij) 
Staan Staan Zitsprong 
Hurksprong Spreidhoeksprong 1/2 Draai tot Staan 
1/2 Draai Zitsprong Hoeksprong 
Hoeksprong 1/2 Draai tot Staan Salto a.o. B 
Zitsprong Hoeksprong 1/2 Draai 
1/2 Draai tot Zit Rugsprong Spreidhoeksprong 
Staan 1/2 Draai tot Staan Salto a.o. C 
Spreidhoeksprong Hurksprong 3/4 Salto v.o. (zweefduik) 
1/1 Draai Salto a.o. C 1/2 Draai tot Staan 
Moeilijkheid: 0,6 Moeilijkheid: 1,2 Moeilijkheid: 2,4 
 
 
 
Wetstrijdfmodus: 



 
De Europese Sokken-Cup is een individule wedstrijd, waarbij mannen en vrouwen in de 
eerste twee categorien (verplichte oefeningen 1 en 2)  niet gescheiden worden. In de derde 
categorie worden mannen en vrouwen wel separaat beoordeeld. Er worden dus vier eerste, 
vier tweede en vier derde prijzen uitgerijkt.  
De voorwedstrijd bestaat uit de verplichte oefening en de eerste keuze oefening. Voor 
springers van de eerste categorie geld een maximale moeilijkheidsgraad van 1,2; voor 
springers van de tweede categorie 2,4 en voor springers uit categorie 3, is de maximale 
moeilijkheidsgraad van de keuze oefening onbegrensd. De behaalde score uit de 
voorwedsrtijd wordt meegenomen naar de finale. In de finale nemen, afhankelijk van het 
deelnemersaantal, tussen de 6 en 10 deelnemers per categorie  het tegen elkaar op.  
 
En hier de bezonderheden van deze eigenzinnig wedstrijd: 
Naast de traditione jurering wordt ook een sokkenbonus en een landenscore toegekend. 
Sokkenbonus: Omdat wij als Karlsruher er om bekent staan, bij wedstrijden traditioneel met 
   gele sokken te starten, willen we u verzoeken, niet met de officiele "voorgeschreven" 
 witte sokken te springen, maar in sokken met aanstootgevende kleuren en/of vorm. 
 Laat u wat invallen! De Kreativiteit van uw Sokken wordt met een bonus van tot 0,3 
 punten beloond. Deze beslissing wordt gemaakt door een een ervaren geschoolde 
 sokkenscheidsrechter. 
Landenscore: De Landenscore ("land" = staat, b.v..: Duitsland, Belgie, ?) bestaat voor 50 
 procent uit de gemiddelde score behaald in de voorwedstrijd en voor 50 procent uit de 
 algemene performance. In de performance gaat het wederom om: be/ver-kleding, 
 schmink, kapsel en algemene indruk. De cijfers worden ook hier door een speciaal 
 geschoolde performancescheidsrechter en zijn/haar assistent bepaald. Iedere 
 deelnemer komt voor het land uit van zijn/haar nationaliteit. 
 
Wedstrijdkleding: 
 
De deelnemers moeten, behalve aan de boven genoemde kriterien, in kleding turnen, die 
korrekte jurering mogelijk maakt. 
 
Wedstrijdhal: 
 
Sporthal I van de Universiteit Karlsruhe (Geb.-Nr. 40.40) 
Een gedetailleerde wegbeschrijving vindt u onder www.trampolin-ka.de. 
 
Overnachting: 
 
Vanaf vrijdagavond 22.00 uur kan de slaapzaal (Sporthal II / Geb.-Nr. 30.80) in gebruik 
genomen worden. Neem a.u.b. slaapzakken, isomatten en servies mee. 
 
Kosten: 
 
Wedstrijdgelden:  8€ 
Overnachting met ontbijt: 5€ 
Feest en diner:   10€ 
 
 
Wij verzoeken u het geld over te maken op de volgende rekening: 
Rekeninghouder:   M. A. van der Vegte 



Rekeningnr.:    0286237  
IBAN:    DE 8666 0700 0400 2862 3700 
Bankcode:    DEUTDESM660 
Bank:     Deutsche Bank  
onder vermelding van: Inschrijfgeld <Universiteit> (Universiteit aangeven!) 
 
Inschrijvingstermijn: 
 
Omdat de wedstrijd kort na het begin van het semester plaatsvindt, verzoeken wij u, het 
inschrijfformulier voor 15.02.2005 terug te sturen, zodat wij al vroegtijdig een overzicht 
krijgen van de deelnemersaantallen. Namedingen voor 31.03.2005 zijn zonder extra kosten 
nog mogelijk. Deelnemers die zich daarna inschrijvingen, moeten rekening houden met een 
extra heffing van 2 ? per persoon. U wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen door afgifte 
van de wedstrijdkaarten op de wedstrijddag (voor 09.30 uur). 
Inschrijvingen per email aan trampolin-ka@web.de; alleen in geval van uitzondering per post 
aan het onder genoemde adres of per fax aan het "Hochschulsportbüro" (fax.: 0049721-
6086175). 
 
Huisregel: 
 
De organisatie is in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen en verlies of schade van 
persoonlijke eigendommen. 
 
Juryleden: 
 
Geeft u altublieft op het inschrijvingsformulier aan welke deelnemers in het bezit zijn van een 
jurybrevet (al dan niet verlopen). Wij zullen proberen het jurypanel uit lauter gelicenseerde 
badische jureleden samen te stellen. Mocht dat niet lukken zullen we op de door u 
aangegeven juryleden terugvallen. 
 
Kontaktadres: 
 
Michiel van der Vegte 
Amalienstrasse 89 
76133 Karlruhe 
vegte@tkm.physik.uni-karlsruhe.de 
 
Deze  informatie en meer vindt u onder www.trampolin-ka.de. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen 
Met vriendelijke groeten 
 
 
  Uw karlsruher organisatie-team     Karlsruhe, den 14.12.2005 

 
Aanmelden tot 15.02.2005, uiterlijk tot 31.03.2005 

 
Wegbeschrijving: 
 
Per trein: 



 
Per trein tot Karlsruhe "Haubtbahnhof". Dan per tram lijn 2 (richting Durlach) of met lijn S4 
(richting Bretten) tot "Durlacher Tor". Verder gaat het bij 1)   
Of u meldt sich vooraf, zodat wij u direkt van het station kunnen ophalen. 
  
Per auto: 
 
Vanuit het noorden: 
Per Snelweg (A5) tot afrit "Karlsruhe Durlach". Dan alsmaar richtung Karlsruhe verder 
rijden. De Durlacher Allee  blijven volgen (niet de B10 volgen) tot "Durlacher Tor" (Na de 
tweede grote kerk aan de rechter hand). Daar de bewegwijzering "Universität" volgen (rechts 
af). Verder gaat het bij 1) 
 
Vanuit het zuiden: 
Per Snelweg (A5) tot afrit "Karlsruhe Durlach". Dan de tweede weg rechts richting Stutensee. 
Dan komt u automatisch op de Durlacher Allee. De Durlacher Allee  blijven volgen (niet de 
B10 volgen) tot "Durlacher Tor" (Na de tweede grote kerk aan de rechter hand). Daar de 
bewegwijzering "Universität" volgen (rechts af). Verder gaat het bij 1) 
 
1) Via de Adenauerring de hoofdingang van de uiniversiteit (eerste verkeerslicht) voorbij. Bij 

het tweede verkeerslicht slaat u links af en rijdt u de campus op. Even later is dan het 
sportinstituut aan de rechter hand zichtbaar (glazen pui met daarachter het zwembad) 

 
Hier nog wat kaartenmateriaal: 
 

 
 
 



 
 
 
 


