Aanpassingen reglementen Turnen Dames per 1 september 2018
Reglement NTS 2017-2010 Voorgeschreven deel I t/m III:
•
Sprong – Sectie 10 – blz. 2:
Artikel 10.4.3 - Uitvoeren van ongeldige sprongen (0.00 punten)
In het reglement staat dat het uitvoeren van twee dezelfde sprongen leidt tot een
nul-sprong. Deze zin is verwijderd, conform het reglement keuze.
Reglement NTS 2017-2020 Keuze deel I t/m III:
•
Sprong – Sectie 10 blz. 2:
Artikel 10.4 – Eisen
In de categorie Jeugd 2 supplement H is het toegestaan om met trampolineplank te
springen. Indien gebruik wordt gemaakt van de trampolineplank, daalt de D-score
met 0.50 punt.
•
Sprong – Sectie 10 blz. 4:
Artikel 10.7 Eisen per supplement
De beoordeling van sprong en (kwalificatie) toestelfinale voor de 4e t/m 6e divisie is
aangepast. Het aantal sprongen in de meerkamp wedstrijden is terug gebracht naar
één sprong; gelijk aan de 1e t/m 3e divisie.
Voor de (kwalificatie) toestelfinale geldt:
Supplement D, E, F: twee verschillende sprongen
Supplement G & H: twee dezelfde sprongen
Aanpassing supplementen:
•
Beoordeling sprong supplement D t/m H – blz. 4 t/m 8:
Aanpassing beoordeling en het aantal sprongen 4e t/m 6e divisie.
Aanpassing sprongtabel D t/m H
De regel dat in de categorie Jeugd 2 supplement H het is toegestaan om met
trampolineplank te springen is toegevoegd in de sprongtabel.
Aanpassing reglement NTS 2017-2020 – deel IV TA-elementen:
•
Brug ongelijk – TA - Groep 1 – 1:
TA-element ‘Opsprongen tot vrije steun en buikdraai achterover’ toegevoegd.
•
Balk - TA - Groep 3 – 1:
Bij de fouettedraai de tekst ‘voorwaarts of achterwaarts’ toegevoegd.
•
Balk - TA - Groep 2 – 1 en Vloer – TA – Groep 1 – 1:
De notering van het aantal graden bij sprongen met beenspreiding is aangepast
naar 135 graden (i.p.v. 135 – 90 graden).

