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Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames
Algemeen
Een berekening van het plaatsingspercentage1 per leeftijdsklasse van de
districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale kan worden
gemaakt na 1 december van het betreffende jaar.
Uitsluitend turnsters die een score hebben behaald op vier (4) toestellen komen in
aanmerking voor doorstroming. Dit geldt voor de doorstroming van het district naar
de landelijke wedstrijden en tevens voor de doorstroming binnen de landelijke
wedstrijden in alle divisies.
Om in aanmerking te komen voor de prijzen op een wedstrijd en voor plaatsing voor
het bondskampioenschap meerkamp dient ten minste 40 punten gescoord te zijn op
de wedstrijd(en) die tot plaatsing voor het bondskampioenschap leiden.
Om in aanmerking te komen voor de prijzen op een wedstrijd en voor plaatsing voor
het bondskampioenschap toestellen dient ten minste 10 punten gescoord te zijn op
de wedstrijd die is aangeduid als kwalificatie. Bij gelijke plaats wordt de tie-break
regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is.
Een turnster hoeft bij inschrijving niet aan te geven of zij als toestelspecialist wenst
deel te nemen. Alle turnsters worden voor de kwalificatie(s), die voor hun niveau
georganiseerd worden, ingedeeld. Enkel in de Eredivisie, 1e en 2e divisie Senior kan
als toestelspecialist worden deelgenomen.
Eredivisie Junior en Senior
De districten zijn niet verplicht voor Junioren en Senioren in de eredivisie een
wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar
bepaalt niet de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turnsters zijn direct
geplaatst.
De Junioren en Senioren plaatsen zich direct voor het Nederlands Kampioenschap
meerkamp. Tijdens het Nederlands Kampioenschap meerkamp kunnen turnsters in
de categorie Junior en Senior zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap
toestellen. Per toestel zijn 6 plaatsen per categorie beschikbaar. Bij gelijke plaats
wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is.
Bij het Nederlands Kampioenschap meerkamp zijn geen reserve turnsters
aangewezen. Voor het Nederlands Kampioenschap toestellen is 1 reserve turnster
per leeftijdscategorie per toestel aangewezen.
1 Het plaatsingspercentage wordt berekend door voor elke leeftijdsklasse het aantal beschikbare
plaatsen te delen door het aantal turnsters in de districtswedstrijden of beschikbare plaatsen in de ¼ of
½ finale.
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Eredivisie Jeugd 1 en Jeugd 2
De districten zijn niet verplicht voor Jeugd in de eredivisie een wedstrijd te
organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar bepaalt niet de
doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turnsters zijn direct geplaatst.
Voor Jeugd 1 worden drie kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Turnsters die de
minimale puntengrens van 40 punten op één van deze wedstrijden behalen,
plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap meerkamp.
Voor Jeugd 2 worden drie kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Turnsters die de
minimale puntengrens van 42 punten op één van deze wedstrijden behalen,
plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap meerkamp.
Tijdens de kwalificatiewedstrijden kunnen turnsters in de categorie Jeugd 1 en Jeugd
2 zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap toestellen. Per toestel zijn 6
plaatsen beschikbaar. Op basis van de hoogste ranking per toestel, behaald in één
van de kwalificatiewedstrijden. Bij gelijke plaats in ranking wordt de tie-break regel
toegepast, waarbij het gemiddelde cijfer van de drie kwalificatiewedstrijden
doorslaggevend is. Hierbij telt een wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee. Turnsters
in de categorie jeugd worden ten allen tijde opgenomen in de indeling van iedere
kwalificatiewedstrijd, maar zijn vrij om aan één of meerdere kwalificatiewedstrijden
deel te nemen. Indien van deelname wordt afgezien, dient de turnster 24 uur voor
aanvang van de kwalificatiewedstrijd afgemeld te worden.
Bij zowel Nederlands Kampioenschap meerkamp als de kwalificatiewedstrijden zijn
geen reserve turnsters aangewezen. Voor het Nederlands Kampioenschap toestellen
is 1 reserve turnster per leeftijdscategorie per toestel aangewezen.
1e Divisie
De districten zijn niet verplicht voor 1e divisie Jeugd, Junioren en Senioren een
wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar heeft
geen invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turnsters zijn
direct geplaatst.
Voor de 1e divisie Jeugd, Junioren en Senioren worden twee landelijke
kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Op basis van de hoogste ranking, behaald in
één van deze twee wedstrijden, kan plaatsing naar de ½ finale behaald worden.
Het aantal plaatsen wordt verdeeld op basis van het plaatsingspercentage. Bij
gelijke plaats in ranking wordt de tie-break regel toegepast, waarbij het gemiddelde
cijfer van de twee kwalificatiewedstrijden doorslaggevend is. Hierbij telt een
wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap meerkamp behaald
worden. Bij gelijke plaats gaan beide turnsters door.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste Escore doorslaggevend is.
2

Bijlage 3 Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden turnen dames

Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn voor de categorie jeugd maximaal 24
plaatsen en voor de categorieën junior en senior maximaal 32 plaatsen beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 8 plaatsen per categorie
beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turnsters per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve
turnster per leeftijdscategorie per toestel per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturnsters aangewezen.
2e Divisie
In ieder district worden voor 1 februari van het betreffende jaar 2 wedstrijden in de
2e divisie georganiseerd voor Jeugd, Junioren en Senioren. Plaatsing voor de
landelijke ¼ finale vindt plaats in het district.
Op basis van de hoogste ranking, behaald in één van deze twee wedstrijden, kan
plaatsing naar de ¼ finale behaald worden. Het aantal plaatsen wordt verdeeld op
basis van het plaatsingspercentage. Bij gelijke plaats in ranking wordt de tie-break
regel toegepast, waarbij het gemiddelde cijfer van de twee kwalificatiewedstrijden
doorslaggevend is. Hierbij telt een wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee. Op de
¼ finale kan plaatsing naar de ½ finale behaald worden. Het aantal plaatsen wordt
verdeeld op basis van het plaatsingspercentage.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap meerkamp behaald
worden. Bij gelijke plaats gaan beide turnsters door.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste Escore doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn maximaal 36 plaatsen per categorie
beschikbaar. Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 8 plaatsen per
categorie beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turnsters per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve
turnster per leeftijdscategorie per toestel per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturnsters aangewezen.
3e Divisie
In ieder district worden voor 1 maart van het betreffende jaar twee wedstrijden in de
3e divisie georganiseerd voor Jeugd, Junioren en Senioren. Plaatsing voor de ½
finale vindt plaats in het district. De plaatsen per districtswedstrijd worden verdeeld
op basis van het plaatsingspercentage.
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Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap behaald worden. Bij
gelijke plaats gaan beide turnsters door.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste Escore doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap zijn maximaal 36 plaatsen per categorie beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 8 plaatsen per categorie
beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turnsters per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve
turnster per leeftijdscategorie per toestel per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturnsters aangewezen.
Instap N1, Pupil 1 N1, Pupil 2 N1 en Jeugd N2
De districten zijn niet verplicht voor Instap N1, Pupil 1 N1, Pupil 2 N1 en Jeugd N2 een
wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar heeft
geen invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turnsters zijn
direct geplaatst.
Voor Instap N1, Pupil 1 N1, Pupil 2 N1 en Jeugd N2 worden twee landelijke
kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Op basis van de hoogste ranking, behaald in
één van deze twee wedstrijden, kan plaatsing naar de ½ finale behaald worden.
Het aantal plaatsen wordt verdeeld op basis van het plaatsingspercentage. Bij
gelijke plaats in ranking wordt de tie-break regel toegepast, waarbij het gemiddelde
cijfer van de twee kwalificatiewedstrijden doorslaggevend is. Hierbij telt een
wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap meerkamp behaald
worden. Bij gelijke plaats gaan beide turnsters door.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste Escore doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn voor de categorieën Instap N1 en Pupil
1 N1, Pupil 2 N1 en Jeugd N2 maximaal 24 plaatsen beschikbaar. Bij het
bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 8 plaatsen per categorie
beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turnsters per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve
turnster per leeftijdscategorie per toestel per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturnsters aangewezen.
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Instap N2, Pupil 1 N2, Pupil 2 N2 en Jeugd N3
In alle districten worden voor 1 februari van het betreffende jaar twee wedstrijden in
de categorie Instap N2, Pupil 1 N2, Pupil 2 N2 en Jeugd N3 georganiseerd. Plaatsing
voor de landelijke ¼ finale vindt plaats in het district.
Op basis van de hoogste ranking, behaald in één van deze twee wedstrijden, kan
plaatsing naar de ¼ finale behaald worden. Het aantal plaatsen wordt verdeeld op
basis van het plaatsingspercentage. Bij gelijke plaats in ranking wordt de tie-break
regel toegepast, waarbij het gemiddelde cijfer van de twee kwalificatiewedstrijden
doorslaggevend is. Hierbij telt een wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee. Op de
¼ finale kan plaatsing naar de ½ finale behaald worden. Het aantal plaatsen wordt
verdeeld op basis van het plaatsingspercentage.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap behaald worden. Bij
gelijke plaats gaan beide turnsters door.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste Escore doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap zijn voor de categorie Instap N2 maximaal 24 plaatsen
beschikbaar en voor de categorieën Pupil 1 N2, Pupil 2 N2 en Jeugd N3 maximaal 36
plaatsen beschikbaar. Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 8
plaatsen per categorie beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turnsters per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve
turnster per leeftijdscategorie per toestel per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturnsters aangewezen.
Instap N3, Pupil 1 N3, Pupil 2 N3 en Jeugd N4
In alle districten worden voor 1 maart van het betreffende jaar twee wedstrijden in
de categorie Instap N3, Pupil 1 N3, Pupil 2 N3 en Jeugd N4 georganiseerd. Plaatsing
voor de ½ finale vindt plaats in het district. De plaatsen per districtswedstrijd worden
verdeeld op basis van het plaatsingspercentage.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap behaald worden. Bij
gelijke plaats gaan beide turnsters door.
Op de ½ finale kan voor de categorieën Pupil 1 N3, Pupil 2 N3 en Jeugd N4 plaatsing
voor het bondskampioenschap toestellen behaald worden. Bij gelijke plaats wordt
de tiebreak regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap zijn voor de categorie Instap N3 maximaal 24 plaatsen
beschikbaar en voor de categorieën Pupil 1 N3, Pupil 2 N3 en Jeugd N4 maximaal 36
plaatsen beschikbaar. Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 8
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plaatsen per categorie beschikbaar. Voor de categorie Instap N3 wordt geen
bondskampioenschap toestellen georganiseerd.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turnsters per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve
turnster per leeftijdscategorie per toestel per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturnsters aangewezen.
Versnelde doorstroming N1
Een turnster welke ver is in haar ontwikkeling wordt in de gelegenheid gesteld om
versneld door te stromen naar een hogere leeftijdscategorie in de N1. Een turnster
mag versneld doorstromen indien ze voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1. Lid is van de Oranje Jong Talent Selectie (OJTS) of de districtselectie;
2. Tijdens de teamkampioenschappen of landelijke kwalificatiewedstrijden wordt in
de D-score 21,0 of hoger gescoord. De E-score hierbij dient minimaal 30 punten te
zijn.
3. Toestemming van de Talent Coördinator. De Talent Coördinator neemt in overleg
met de OJTS toestelcoaches een beslissing. Hierbij wordt met name gekeken naar
de juiste technische uitvoering van de oefenstof.
4. Instemming door de LTC Turnen.
Indien aan alle voorwaarden is voldaan, dan wordt de turnster de volgende
wedstrijd in de hogere leeftijdscategorie ingedeeld. Dit kan dus na de teamwedstrijd
of kwalificatiewedstrijden op landelijk niveau. Na de laatste kwalificatiewedstrijd is
versnelde doorstroming niet meer mogelijk. De toestemming geldt enkel voor één
kalenderjaar.
Versnelde doorstroming dient aangevraagd te worden bij zowel de Talent
Coördinator van de OJTS als bij het wedstrijdsecretariaat van de LTC Turnen.
Toestelspecialisten 1e en 2e divisie Senior
In de 1e of 2e divisie Senior is het ook mogelijk om als toestelspecialist uit te komen.
Een turnster in deze categorie dient zich op de voorgeschreven wijze in te schrijven
voor de kwalificatiewedstrijden. Op deze kwalificatiewedstrijden (voor 1e divisie
senior landelijk en voor 2e divisie senior in het district) dient ten minste onderstaande
score op het betreffende toestel geturnd te worden. Indien deze score wordt
behaald, wordt de turnster voor dat betreffende toestel als extra deelneemster aan
een landelijke halve finale toegevoegd. Indien een turnster zich via de meerkamp
plaatst, is van een extra toevoeging geen sprake meer, aangezien zij reeds is
opgenomen in de deelnemersindeling.
De volgende puntennormen worden gehanteerd voor de 1e divisie:
 Sprong: 12,80 punten op basis van het gemiddelde van twee verschillende
sprongen;
 Brug: 12,30 punten;
 Balk: 11,70 punten;
 Vloer: 13,00 punten.
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De volgende puntennormen worden gehanteerd voor de 2e divisie:
 Sprong: 12,60 punten op basis van het gemiddelde van twee verschillende
sprongen;
 Brug: 11,50 punten;
 Balk: 11,70 punten;
 Vloer: 12,50 punten.
Verzoek tot specifieke plaatsing landelijke wedstrijd
De vereniging kan namens een turnster een verzoek indienen om NIET op een
specifieke wedstrijddag te worden ingepland. Een dergelijk verzoek kan gedaan
worden bij het secretariaat wedstrijdzaken indien één van de volgende redenen
aan de orde is op een bepaalde wedstrijddag:
 Verplichtingen vanuit school of opleiding;
 Niet voorziene privé omstandigheden (bijv. 50 jarig huwelijk grootouders). Vakanties
worden hier niet onder verstaan;
 Eigen werk van turnster in leeftijd senior;
 Deelname aan wedstrijden in een andere discipline van de KNGU.
Dit verzoek dient met een verklaring / bewijsstuk te worden ingediend. Dit verzoek
dient ingediend te zijn voor:
 Voor 1 december 2018 betreffende de kwalificatiewedstrijden;
 Voor 1 februari 2019 betreffende de kwartfinales;
 Voor 1 maart 2019 betreffende de halve finales voor Instap N3, Pupil 1 N3, Pupil 2
N3, Jeugd N4 en 3e divisie jeugd, junior en senior;
 Voor 25 maart 2019 betreffende de halve finales voor Instap N1 en N2, Pupil 1 N1
en N2, Pupil 2 N1 en N2, Jeugd N2, 1e en 2e divisie jeugd, junior en senior.
Verzoeken dienen enkel gedaan te worden, voor turnsters die ook daadwerkelijk
geplaatst zijn voor de kwalificatiewedstrijden, kwart en/of halve finales.
Een verzoek kan worden toegewezen als dit tijdig en volledig is ingediend. Aan een
verzoek kan enkel worden meegewerkt, indien het betreffende niveau op een
andere wedstrijddag wordt aangeboden en deze deelname niet strijdig is met
andere reglementen.
Door het indienen van een verzoek is het mogelijk dat een vereniging op meerdere
wedstrijddagen wordt ingedeeld voor hetzelfde niveau.
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