Bijlage 4 bij technisch reglement turnen

Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Heren
Algemeen
Een berekening van het plaatsingspercentage* per leeftijdsklasse van de
districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale kan worden
gemaakt na 1 januari van het betreffende jaar.
Uitsluitend turners die een score hebben behaald op zes (6) 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 op de wedstrijd(en) die tot plaatsing
voor het bondskampioenschap leiden ten minste 60 punten voor de categorie
instap en pupil en 60 punten voor de categorie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior
gescoord te zijn, tenzij anders in deze regeling is aangegeven.
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 een gelijke plaats op de
finalewedstrijd in de categorie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior wordt de tie-break
regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is.
Een turner hoeft bij inschrijving niet aan te geven of hij als toestelspecialist wenst deel
te nemen. Alle turners worden voor de kwalificatie(s), die voor hun niveau
georganiseerd worden, ingedeeld. Enkel in de Eredivisie, 1e en 2e divisie Jeugd,
Junior I, Junior II en Senior kan als toestelspecialist worden deelgenomen.
Eredivisie Junior I, Junior II en Senior
De districten zijn niet verplicht voor Junioren (I en II) en Senioren in de eredivisie een
wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar heeft
geen invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turners zijn
direct geplaatst.
De Junioren I en II en Senioren plaatsen zich direct voor het Nederlands
Kampioenschap meerkamp. Tijdens het Nederlands Kampioenschap meerkamp
kunnen turners in de categorie Junior I en II 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.
* Het plaatsingspercentage wordt berekend door voor elke leeftijdsklasse het aantal beschikbare plaatsen te delen
door het aantal turners aan de beschikbare plaatsen in de districtswedstrijden of in de 1/8, ¼ of ½ finale.
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Bij het Nederlands Kampioenschap meerkamp zijn geen reserve turners
aangewezen. Voor het Nederlands Kampioenschap toestellen is 1 reserve turner per
toestel per leeftijdscategorie aangewezen.
Eredivisie Jeugd
De districten zijn niet verplicht voor Jeugd in de eredivisie een wedstrijd te
organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar heeft geen
invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turners zijn direct
geplaatst.
Voor Jeugd eredivisie worden twee landelijke kwalificatiewedstrijden georganiseerd.
Turners die de minimale puntengrens van 60 punten op één van deze wedstrijden
behalen, plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap meerkamp.
Tijdens de kwalificatiewedstrijden kunnen turners in de categorie jeugd 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 twee kwalificatiewedstrijden
doorslaggevend is. Hierbij telt een wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee.
Turners 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 turner 24 uur voor aanvang van de kwalificatiewedstrijd afgemeld te worden.
Bij zowel het Nederlands Kampioenschap meerkamp als de kwalificatiewedstrijden
zijn geen reserve turners aangewezen. Voor het Nederlands Kampioenschap
toestellen is 1 reserve turner per toestel per leeftijdscategorie aangewezen.
1e Divisie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior en
2e Divisie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior
De districten zijn niet verplicht voor de 1e en 2e divisie Jeugd, Junior I, Junior II en
Senior een wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden,
maar heeft geen invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle
turners zijn direct geplaatst.
Voor 1e en 2e divisie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior worden drie landelijke
kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Op basis van de hoogste ranking, behaald in
één van deze drie wedstrijden, kan plaatsing naar het bondskampioenschap
behaald worden. Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn maximaal 12 plaatsen
per categorie beschikbaar. 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.
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Hierbij moet de minimale puntengrens van 60 punten voor de categorie Jeugd en 62
punten voor de categorieën Junior I, Junior II en Senior op één van deze wedstrijden
behaald zijn.
Tijdens de kwalificatiewedstrijden kunnen turners zich plaatsen voor het
Bondskampioenschap 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.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turners per leeftijdscategorie
aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve turner per toestel
per leeftijdscategorie aangewezen. Bij de andere wedstrijden zijn geen
reserveturners aangewezen.
Talentendivisie Instap, Pupil en 1e Divisie Instap, Pupil
De districten zijn niet verplicht voor Talentendivisie Instap, Pupil en 1e Divisie Instap,
Pupil een wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden,
maar heeft geen invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle
turners zijn direct geplaatst.
Voor Talentendivisie Instap, Pupil en 1e Divisie Instap, Pupil 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 turners door.
Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats 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.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn maximaal 12 plaatsen per categorie
beschikbaar. Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 6 plaatsen per
categorie beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turners per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve turner
per toestel per leeftijdscategorie per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserveturners aangewezen.
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_________________________________________________________________________________
3e Divisie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior
De districten zijn niet verplicht voor 3e Divisie Jeugd, Junior I, Junior II en Senior een
wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd mag wel georganiseerd worden, maar heeft
geen invloed op de doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Alle turners zijn
direct geplaatst.
Voor deze categorieën wordt de landelijke 1/8 finale georganiseerd. Op de 1/8
finale kan plaatsing naar de ¼ finale behaald worden. Het aantal plaatsen wordt
verdeeld op basis van het plaatsingspercentage.
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 turners 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
E-score doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn maximaal 12 plaatsen per categorie
beschikbaar. Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 6 plaatsen per
categorie beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turners per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve per
toestel turner per leeftijdscategorie per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserve turners aangewezen.
2e divisie Instap, Pupil en 3e divisie Instap, Pupil
In alle districten worden voor 1 maart van ieder jaar bij voorkeur twee
districtswedstrijden voor de 2e en 3e divisie Instap en Pupil georganiseerd. Plaatsing
voor de 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 turners door.
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Op de ½ finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald
worden. Bij gelijke plaats wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste
score behaald op de ¼ finale doorslaggevend is.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn maximaal 12 plaatsen per categorie
beschikbaar. Bij het bondskampioenschap toestellen zijn maximaal 6 plaatsen per
categorie beschikbaar.
Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn 2 reserve turners per leeftijdscategorie
per ½ finale aangewezen. Bij het bondskampioenschap toestellen is 1 reserve per
toestel turner per leeftijdscategorie per ½ finale aangewezen. Bij de andere
wedstrijden zijn geen reserve turners aangewezen.
4e divisie Instap, Pupil, Jeugd, Junior I, Junior II en Senior Talentendivisie Benjamin
In alle districten worden voor 1 mei van ieder jaar bij voorkeur twee
districtswedstrijden voor de 4e divisie Instap, Pupil, Jeugd, Junior I, Junior II en Senior
en Talentendivisie Benjamin georganiseerd. Plaatsing voor het bondskampioenschap
meerkamp vindt plaats in het district.
Op basis van de hoogste ranking, behaald in één van deze twee wedstrijden, kan
plaatsing naar het bondskampioenschap 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. Bij het bondskampioenschap meerkamp zijn maximaal 30 plaatsen per
categorie beschikbaar. Voor deze wedstrijd zijn geen reserve turners aangewezen.

Vastgesteld door de KNGU – 1 februari 2019

5

