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1. Inleiding en algemene informatie Turnen Dames
Alle clubs die met turnsters deelnemen aan w edstrijden Turnen Dames w orden geacht
op de hoogte te zijn v an de bepalingen en regels, die gesteld zijn in het Reglement
KNGU (https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/reglementen), het
Huishoudelijk reglement (https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten) en dit
onderliggende document, het handboek binnen regio Brabant Oost (div 1, 2, 3).
Op de w ebsite Wedstrijden en uitslagen (http://zuid.kngu.nl/nl/W edstrijden/agenda.aspx )
staat de nadere informatie m.b.t. de locatie v an de w edstrijdaccommodatie, indeling
v an sporters alsmede het tijdschema. De w erkgroep streeft er na om deze specifieke
informatie minimaal 2 w eken voorafgaand aan de w edstrijd te plaatsen.
2. Wedstrijdplanning 2019-2020 District Zuid, Regio Brabant Oost div 1-2-3

District: Zuid

Regio: Brabant Oost div 1-2-3

Datum

Activiteit

Vereniging

7/8-12-2019

1ste Districtswedstrijd Zuid div 2, N2 en jeugd 1N3

Sportclub Pareja Panningen

14/15-12-2019

1ste Kwalificatie wedstrijd div . 3, N3 en jeugd 1 N4 *

Prins Hendrik Vught

11/12-01-2020

2de Districtswedstrijd Zuid div 2, N2 en jeugd 1N3

De Samensprong Prinsenbeek

25/26-01-2020

2de

Tonido Valkenswaard

15/16-02-2020

Regiofinale div isie 3, N3 en jeugd 1 N4
Toestelfinales div isie 3, N3 en jeugd 1 N4 *

Kwalificatie wedstrijd div . 3, N3 en jeugd 1 N4 *

Kunst en Kracht Tilburg

* Indien ruimte in het programma mogelijk toev oeging regiofinale en toestelfinale eredivisie, divisie 1, 2, N1, N2, jeugd 1
N2, N3

3. Samenstelling werkgroep TD Brabant Oost divisie 1-2-3
Voorzitter
Werkgroep lid
Werkgroep lid
Werkgroep lid
Juryzaken

Vacant
Stefan Müller
Corrie v an Kouteren
Josien Rutjes
v ia Meerthe Schoofs- van der Horst, juryzakentdbo@hotmail.com

Correspondentie adres werkgroep Brabant Oost 1-2-3: w g.td.bo123@zuid.kngu.nl
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4. Plaatsingsregelingen meerkamp

Instap N3, pupil 1 N3, pupil 2 N3 en jeugd 1 N4, 3e divisie jeugd, junior en senior
I n regio Brabant Oost kan doorstroming naar de regiofinale worden behaald op de
1st e en 2de kw alificatie w edstrijd.
De 1st e kw alificatie wedstrijd is op 14 en 15 december 2019 in Vught.
De 2de kw alificatie wedstrijd is op 25/26 januari 2020 in Valkenswaard.
Doorstroming naar de regiofinale is op basis v an de hoogste ranking, behaald in één
aan deze tw ee w edstrijden. Het aantal beschikbare plaatsen per categorie is
maximaal 36. Per w edstrijd w ordt 1 reserve aangewezen indien mogelijk. Het
definitiev e aantal w ordt bepaald aan de hand v an het aantal inschrijvingen.
De doorstroming naar de landelijke w edstrijden komt uit de Regiofinale op 15/16
februari 2020 in Tilburg.
Bij de doorstroming naar de landelijke w edstrijden worden de regels v an de KNGU/LTC
toegepast. Uitsluitend turnsters die een score hebben behaald op v ier (4) toestellen
komen in aanmerking v oor doorstroming. Dit geldt v oor de doorstroming binnen de
landelijke w edstrijden in alle div isies. Bij gelijke plaats in ranking w ordt de tie-break
regel toegepast, w aarbij het gemiddelde cijfer van de tw ee kwalificatiewedstrijden
doorslaggevend is. Hierbij telt een w edstrijd w aar niet geturnd is als nul mee.
Instap N2, pupil 1 N2, pupil 2 N2 en jeugd 1 N3, 2e divisie jeugd, junior en senior
Doorstroming naar de landelijke w edstrijden volgt vanuit het district Zuid. Voor de
regeling v erwijzen wij derhalve naar het KNGU reglement.
Eredivisie, 1ste divisie, instap N1, pupil 1 N1 pupil 1 N1, pupil 2 N1 en jeugd1 N2
Voor de eredivisie, 1st e div isie, instap N1, pupil 1 N1, pupil 2 N1, jeugd N2 w orden
landelijke w edstrijden georganiseerd. Voor doorstroming zie landelijke regels.
I ndien ruimte in het programma w ordt een Regiofinale aangeboden.
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5. Plaatsingsregelingen toestelfinales
I n de categorieën waar tenminste drie turnsters zijn ingeschreven wordt een
toestelfinale aangeboden. Indien een turnster niet wenst door te stromen naar de
toestelfinale moet dit v óór 1 januari 2020 kenbaar w orden gemaakt bij de w erkgroep
turnen dames Brabant Oost div isie 1-2-3. Dit kan door een email te sturen naar
w g.td.bo123@zuid.kngu.nl
Aantal beschikbare plaatsen per toestel, per categorie/divisie wordt bepaald op
basis v an het aantal inschrijv ingen en de ruimte in het programma.
De informatie hierover wordt t.z.t. op de w ebsite gepubliceerd.
Algemeen
I ndien v oor de doorstroming naar de toestelfinale twee turnsters op dezelfde plaats
eindigen is de E-score doorslaggevend. I ndien ook de E-score gelijk is, gaat de uitslag
v an beide kw alificatie w edstrijden meetellen. De turnster met het hoogste
gemiddelde gaat door naar de toestelfinale. Een w edstrijd niet geturnd telt als 0.00 p.
Sprong
Om te kw alificeren voor de toestelfinale sprong bij de keuze oefenstof zijn tw ee
v erschillende sprongen vereist. I ndien tijdens de kw alificatie wedstrijd geen twee
v erschillende sprongen worden getoond is doorstroming naar de toestelfinale sprong
niet mogelijk. I ndien tijdens de toestelfinale twee keer dezelfde sprong wordt getoond
zal de aftrek v olgen die geldt conform het KNGU reglement.
I ndien het reglement niet v oorziet, beslist de w erkgroep Brabant Oost 1-2-3.
6. Juryleden
Wij gaan er v anuit dat v erenigingen voldoende juryleden leveren, uiteraard met het
juiste brev et, om w edstrijden voor onze turnsters mogelijk te maken.
Het aanmelden v an juryleden gaat v ia juryzaken Brabant Oost, Meerthe van der
Horst en/of het KNGU loket.
Er staan op dit moment div erse juryopleidingen in de planning op de w ebsite van de
KNGU v oor komend seizoen. Zie onderstaande link:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/opleidingsagenda/sport -turnen-dames/type-opleiding
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7. Inschrijftermijn loket
I nschrijven v oor de w edstrijden gaat v ia het loket (https://loket.kngu.nl/Default.aspx?pid=104).
Sluitingsdatum is 14 oktober 2019. Op 15 oktober 2019 is het loket gesloten en
inschrijven niet meer mogelijk!
Ev entuele fouten bij inschrijving komen v oor de verantwoordelijkheid v an de
v ereniging. Let daarbij o.a. op de juiste naam v an de turnster, de juiste regio en de
juiste categorie (in v erband met promotie en degradatie).
I ndien een turnster is ingeschreven voor het w edstrijdseizoen en niet kan deelnemen
aan de kw alificaties, blijven inschrijfgelden verschuldigd.
8. Promotie- en degradatie regelingen
De promotie – en degradatie regeling staat v ermeld op de w ebsite v an de KNGU.
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/reglementen

De v erenigingen zijn zelf v erantwoordelijk v oor het inschrijven van de turnsters in de
juiste div isie/niveau.
9. Vragen
I ndien er naar aanleiding v an deze handleiding nog v ragen zijn, kunnen deze per
mail gesteld w orden (v ia de eigen vereniging) aan w g.td.bo123@zuid.kngu.nl.
Mail v an ouders worden niet in behandeling genomen.
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