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1.Samenstelling Rayon Technische Commissie-TD Zuid Holland

Voorzitter (ad interim)
nicovanbentem@casema.nl

Nico van Bentem

Secretariaat + wedstrijdinschrijvingen
wedstrijdinschrijvingen@gmail.com

Sandra Dijkstra

Wedstrijdzaken 5e en 6e divisie+ D2 en D3
nicovanbentem@casema.nl

Nico van Bentem
071-5171324

Wedstrijdcoördinatie Toestelfinales
turnen.loes@ziggo.nl

Loes Rietveld

Promotie- en Degradatieregelingen
grootada@caiway.nl

Ada de Groot

Algemene ondersteuning
j.morssink@planet.nl

Jan Morssink
070-3520047

Jurycoördinator
juryzaken.zuidholland@gmail.com

Ada de Groot

Wedstrijdcoördinatie Turncompetitie
turncompetitieZHN@gmail.com

Loes Rietveld en Anja Rietveld

Werkgroep Springwedstrijden Zuid Holland Noord
springen.zuidholland@gmail.com

Floortje Euser (D/E)
Willeke Noort (A/B/C)

071-5171324
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2. Wedstrijdplanning 2019 Rayon Zuid Holland Noord
RAYON WEDSTRIJDEN TURNEN DAMES ZUID HOLLAND NOORD 2019
ACTIVITEITEN SEIZOEN
2019
Activiteit:

Datum:

Plaats/Sporthal

Sluiting:

5e +6e Divisie

Rayon ZHN Jeugd-2
Rayon ZHN Junior en Senior

23-03-2019/ Amsterdam
24-03-2019 SportXperience

21-12-2018

D2

Rayon ZHN Instap en Pupil-1

06-04-2019

Den Haag
Sporthal Overbosch

21-12-2018

10-04-2019

Concept programma 2019/2020

District Technische vergadering
D2
D3

Rayon ZHN Pup-2 en Jeugd-1 13-04-2019
Rayon ZHN Pup-1 t/m Jeugd-1

TF 5e + 6e Div*

30-06-2019
Rayon ZHN Jeugd-2
t/m Senior
(*onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen)
TF = Toestelfinales

Den Haag
Sporthal Overbosch

21-12-2018

Woerden
Sporthal Snellerpoort

Na
plaatsing

3.Algemene Regelgeving
1.

Voor deelname aan de wedstrijden dient de turnster lid te zijn van een vereniging die is
aangesloten bij de KNGU.

2.

Voor inschrijving in een bepaalde leeftijdsklasse is de peildatum bepalend.
Alle turnsters dienen zich via het KNGU loket in te schrijven vóór 21 december 2018.
Turnsters die zich plaatsen voor de Toestelfinales (5e en 6e divisie, Jeugd-2 t/m Senior) zijn
automatisch ingeschreven(afmelden TF komen nog juiste afmelddata voor).
Als een turnster niet op zondag mag turnen om geloofsovertuiging, dan dient de
vereniging dit voor de individuele turnster aan te geven in het loket (bij inschrijving).
Bij inschrijving dient de van toepassing zijnde promotie- en degradatieregeling in acht te worden
genomen. De vereniging is verantwoordelijk voor tijdige en correcte inschrijvingen.
Na sluitingsdatum worden geen inschrijvingen en/of wijzigingen meer geaccepteerd.

3.

Voor wedstrijden welke door de RTC-TD worden georganiseerd, is de regelgeving van de KNGU
met betrekking tot de licentieverplichting onverkort van toepassing.
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4.

Voor Turnen Dames is het Nationaal Turn Systeem (NTS) 2017-2020 van toepassing. Aanvullende
gegevens omtrent veranderingen en mededelingen worden vermeld via de website
van de KNGU: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames

5.

De inschrijvingsnormen zowel t.a.v. de leeftijdscategorie als het niveau zijn conform de regels
van de KNGU. De eerste wedstrijd van het seizoen bepaalt voor welke vereniging een turnster
de rest van het jaar uitkomt. Deze regels gelden voor alle wedstrijden van Turnen Dames.

6.

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt landelijk vastgesteld.
Uw club heeft de KNGU een machtiging gegeven voor deze incasso.
Eenmaal ingeschreven betekent inschrijfgeld betalen, ook al kan de turnster niet meedoen
aan de wedstrijd.

7.

Alle wedstrijden dienen te worden gejureerd door juist gebrevetteerde juryleden.
Het aandragen van één jurylid per wedstrijd(weekend) is VERPLICHT voor iedere
deelnemende vereniging. De juryleden zullen door de Jurycoördinator van RTC-TD
worden ingedeeld bij de wedstrijden.
Zie hoofdstuk "Juryzaken, Aandachtspunten Juryleden" voor meer informatie omtrent
de levering van juryleden.

8.

Op de wedstrijden die door de RTC-TD worden georganiseerd, is de vastgestelde medailleregeling
van toepassing. De RTC is bevoegd om deze regeling, mits gemotiveerd, aan te passen.

9.

Daar waar een wedstrijd is geadopteerd door een vereniging, kunnen andere verenigingen
gevraagd worden assistentie te verlenen bijv. met de opbouw en opruimen van de toestellen.

10. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de RTC-TD.
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4.Wedstrijd Regelgeving
1.

De turnsters dienen minimaal een half uur voor aanvang van de warming up aanwezig te zijn.
De wedstrijd kan een half uur eerder starten dan het programma aangeeft.

2.

Voor aanvang van de wedstrijd bij de info-stand:
- ophalen van de wedstrijdnummers
- afmelden van turnsters

3.

Het is verplicht om de vloermuziek voor de keuze oefenstof op voorhand als digitaal bestand
(MP3,FLAC,WAV, etc) aan te leveren. U kunt de muziek digitaal via de e-mail sturen naar
muziek.zuidholland@gmail.com Per categorie dient U een aparte e-mail te sturen!
Het onderwerp van Uw bericht moet als volgt zijn samengesteld:
wedstrijddatum_categorie_verenigingsnaam De naam van het bestand moet als volgt
worden benoemd: wedstrijdnummer_voornaam_achternaam
Andere benamingen van bestanden kunnen wij niet in behandeling nemen. U ontvangt van ons
een ontvangstbevestiging. Wij verzoeken U om de vloermuziek van de turnsters ook op
CD mee te nemen. Mocht er iets fout gegaan zijn met de digitale versie dan is er nog de CD
als reserve. Hier geldt ook dat per turnster één CD is, met naam en nummer met daarop slechts
alleen de muziek van de betreffende turnster.

4.

Gedurende de wedstrijd mogen de turnsters hun spieren warm houden op de door de
wedstrijdleiding aangegeven plaatsen. Inturnen geschiedt op aanwijzing van de wedstrijdleiding.

5.

Uitsluitend deelneemsters en leiding mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden.
Supporters en anderen dienen op de tribune plaats te nemen.

6.

Olympisch volgorde Dames Turnen: Sprong - Brug - Balk - Vloer
Bij het 1e toestel begint nummer 1 van elke groep, bij het 2e toestel begint nr. 2 van elke
groep, bij het 3e toestel begint nr. 3 van elke groep enz.

7.

Het aantal toegestane begeleid(st)ers op de wedstrijdvloer per vereniging is twee. Indien door
een vereniging aan meer dan twee toestellen tegelijk wordt geturnd, mag per extra toestel
een extra begeleid(st)er worden ingezet.

8.

Deelneemsters (alsmede train(st)ers en begeleid(st)ers)aan wedstrijden dienen correcte
kleding te dragen. Deze kleding dient te voldoen aan sportieve en ethische principes.

9.

Het is toegestaan om reclame te voeren op wedstrijdkleding mits men zich houdt aan de door
de KNGU gestelde regels t.a.v. sponsoring en reclame.

10. Het is voor train(st)ers tijdens de wedstrijd niet toegestaan rechtstreeks contact te zoeken met
de jury. Informeren naar de D score en Neutrale aftrek kan uitsluitend via het hoofd wedstrijdjury.
Dit kan door een protestbriefje in te vullen welke is af te halen bij het D1 jurylid.
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11. Foto- en video-opnames mogen uitsluitend gemaakt worden vanaf de tribune zonder gebruik
van een flitser. Opnames kunnen niet gebruikt worden om bezwaar in te dienen.
(vanaf de wedstrijdvloer is filmen/fotograferen dus niet toegestaan)
12. Het verplaatsen of verstellen van toestellen tijdens de wedstrijd gebeurt altijd in overleg met
de wedstrijdleiding.
13. Toestelbepalingen conform Bijlage 1 van het T.R. KNGU. (zie pagina 26)
14. Inleveren van wedstrijdnummers vindt plaats vóór de prijsuitreiking.
Teruggave van wedstrijdpaspoorten vindt plaats na de wedstrijd/prijsuitreiking bij de infostand.
Tevens ontvangt men hier de diploma's. (Uitslagenlijst wordt opgehangen)
15. De RTC-TD correspondeert niet met ouders (van) en turnsters. Eventuele vragen kunnen aan
de commissie gesteld worden via de train(st)er van de turnster via het wedstrijdsecretariaat.
wedstrijdinschrijvingen@gmail.com
16. Als een turnster niet op zondag mag turnen om geloofsovertuiging, dan dient de vereniging
dit voor de individuele turnster aan te geven in het loket. (bij inschrijving)
17. Entreegelden bedragen voor alle wedstrijden in Rayon Zuid Holland Noord:
€ 2,50 voor personen t/m 12 jaar en € 4,00 voor personen vanaf 13 jaar.
(met uitzondering van wedstrijden in Sporthal Overbosch in Den Haag € 0,00)

5.Promotie/Degradatie regeling
Door de Landelijke Technische Commissie Turnen Dames is een aangepaste promotie/degradatie
regeling vastgesteld. Deze regeling gaat in vanaf seizoen 2019.
De meest recente versie van deze regeling is terug te vinden op de site van de KNGU:
PD regeling, bijlage 5a Degradatie+ PD regeling, bijlage 5b Promotie
Turnsters in de verplichte oefenstof categorieën mogen ieder jaar vrij inschrijven. Turnsters kunnen
zich op deze wijze de eerste jaren van hun turncarrière ontwikkelen. De keuze voor het niveau
van de keuze oefenstof wordt eenmalig gemaakt bij de inschrijving van jeugd 2.
Turnsters in de categorie junior en senior turnen in de divisie waarin zij conform de geldende
promotie- en degradatieregeling dienen uit te komen. Een overzicht betreffende de
promotie/degradatie voor turnsters uit het district vindt u op:
PD-2019-Zuid-Holland-5e-tm-6e-Divisie.pdf
Deze overzichten zijn gebaseerd op de resultaten die behaald zijn tijdens individuele meerkampwedstrijden in het seizoen 2018. Deze overzichten zijn opgesteld door de RTC-TD als service richting
de verenigingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij eventuele fouten
in het overzicht is de promotie-/degradatieregeling zoals vermeld op de site van de KNGU bindend.
Aanvraag voor uitzonderingen op de P/D regeling dienen voor 1 oktober 2018 te worden
aangevraagd via het formulier: Bijlage 5c Invulformulier uitzonderingen
Rayon Zuid Holland Noord, Oktober 2018
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6. Doorstroming naar Toestelfinales
Voor de 5e en 6e divisie (Jeugd-2 t/m Senior) worden in het rayon Toestelfinales georganiseerd.
Voor de Toestelfinales kwalificeren zich de 8 beste turnsters per toestel vanuit de
rayonwedstrijd. Deze turnsters plaatsen zich via ranking voor de Toestelfinales. Indien een
categorie over meerdere wedstrijdgroepen is verdeeld, wordt de plaatsing evenredig
verdeeld over het aantal wedstrijdgroepen en turnsters per wedstrijdgroep.
De doorstroming wordt binnen enkele dagen na de rayonwedstrijd bekend gemaakt.
Indien ex aequo, dan wordt de tie-break regel gehanteerd, waarbij de hoogste E-score
doorslaggevend is. Indien ook de E-score gelijk is, plaatsen beide turnsters zich voor de
Toestelfinale. Indien ook gelijke stand na toepassing van de tie-break regel, dan blijft de
ex aequo staan.
Ook voor de verdeling van de medailles wordt de tie-break regel toegepast.
Voorbeeld 1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D-score E-score
3,30
8,45
3,80
7,90
3,20
8,15
3,40
7,90
2,90
8,00
3,00
7,60
3,50
6,80
2,70
7,20
6,90
3,00

ES
11,75
11,70
11,35
11,30
10,90
10,60
10,30
9,90
9,90

 Turnster 8 en 9 hebben een gelijke eindscore behaald, de E-score bepaald de plaatsing
voor de Toestelfinale.
Voorbeeld 2:

D-score

E-score

ES

9,00

14,40

2

5,40
5,70

8,70

14,40

3

5,70

8,60

14,30

4

5,70

8,50

14,20

5

5,40

8,70

14,10

6

5,10

8,90

14,00

7

5,40

8,55

13,95

8

5,70

7,80

13,50

1

 Op basis van E-score wordt de gedeelde eerste plek gebroken.
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Voorbeeld 3:
1
1
3

D-score
5,70
5,70
5,70

E-score
8,70
8,70
8,60

ES
14,40
14,40
14,30

 De gedeelde eerste plek blijft staan en de volgende ranking positie vervalt.
Doorstroming naar Toestelfinale Sprong
Bij het toestel sprong wordt een ex aequo als volgt gebroken d.m.v. de tie break regel:
1. De hoogste score van de beste sprong; indien ex aequo
2. De hoogste E-score van de beste sprong.
Voorbeeld 1:

1
2
3

D-score
4,00
3,70
3,70
3,50
4,00
3,50

E-score
8,60
8,75
8,80
9,05
8,75
8,60

ES
12,60
12,45
12,50
12,55
12,75
12,10

Gemiddelde
12,525
12,525
12,425

Een gelijke gemiddelde over 2 sprongen: de score van de beste sprong bepaalt
ranking plek 1 en 2.
Voorbeeld 2:

1
2
3

D-score
3,70
3,50
4,00
3,70
4,00
3,50

E-score
8,80
9,05
8,55
8,80
8,75
8,60

ES
12,50
12,55
12,55
12,50
12,75
12,10

Gemiddelde
12,525
12,525
12,425

 Een gelijk gemiddelde over 2 sprongen en een gelijke eindscore van de beste sprong:
de E-score van de beste sprong bepaalt ranking 1 en 2.
Let op: - Voor kwalificatie Toestelfinale sprong moeten in de supplementen B t/m F
2 verschillende sprongen worden getoond.
- In supplement G en H mogen 2 dezelfde sprongen of 2 verschillende sprongen
worden getoond om te kunnen kwalificeren voor Toestelfinale sprong.
- Om kans te maken op Toestelfinale sprong dienen beide sprongen met plank
te worden uitgevoerd*
- *Bij Jeugd-2 (supplement H) is plankoline toegestaan (D-score wordt dan verlaagd
met 0.50 punten).
(Indien gebruik gemaakt wordt van trampoline is geen plaatsing naar Toestelfinale
sprong mogelijk)
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7.Reserve Turnsters
Bij de Toestelfinales wordt gewerkt met reserveturnsters. Indien een turnster uiterlijk woensdag
vóór de wedstrijddag wordt afgemeld, kan de eerstvolgende turnster op de doorstromingslijst
worden opgeroepen. De reserveturnster komt in de plaats van de turnster die is afgemeld.

9. Leeftijdsklassen
De leeftijdsklassen zijn gebaseerd op de leeftijd van de turnster.
Voor de inschrijving in een leeftijdsklasse is de peildatum, als vastgelegd in de artikelen 3.0.03 en
3.1.04 van het Huishoudelijk Reglement hoofdstuk 3 van de KNGU, bepalend.
Turnen Dames kent de volgende indeling in de leeftijdsklassen:
•
Instap:
9 jaar
•
Pupil 1:
10 jaar
•
Pupil 2:
11 jaar
•
Jeugd 1:
12 jaar
•
Jeugd 2:
13 jaar
•
Junior:
14 jaar en 15 jaar
•
Senior:
16 jaar en ouder
Als regel geldt de leeftijd die men bereikt in het kalenderjaar dat er wordt deelgenomen aan de
wedstrijd als bindend!
Voorbeeld: Ben je geboren in 2009 op 31 december en je wilt meedoen aan de 3e divisiewedstrijd
In januari 2019. Je bent nog maar 9 jaar op de dag van de wedstrijd, maar je wordt in dat jaar op
op 31 december 10 jaar, dan moet je meedoen in de leeftijdscategorie Pupil I (10 jaar).

10. Medailleregeling
Individuele meerkampwedstrijden
Tijdens individuele meerkampwedstrijden wordt in alle deelnemende categorieën medailles uitgereikt:
1 t/m 3 deelneemsters:
1 prijs
4 t/m 5 deelneemsters:
2 prijzen
6 t/m 19 deelneemsters:
3 prijzen
20 t/m 39 deelneemsters:
3 prijzen
Gelijke plaatsen
• Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 1e plaats, dan ontvangen beiden
een 1e prijs en wordt er geen 2e prijs toegekend.
• Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 2e plaats, dan ontvangen beiden
een 2e prijs en wordt er geen 3e prijs toegekend.
• Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 3e plaats, dan ontvangen beiden
een 3e prijs.
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Toestelfinales
Bij Toestelfinales worden er in alle deelnemende categorieën te allen tijden
de 1e plaats (goud) 2e plaats (zilver) en 3e plaats (brons) uitgereikt.
Bij gelijke plaatsen wordt in de 5e en 6e divisie GEEN tie-break regel toegepast,
Beide turnsters ontvangen een medaille.

11. Juryzaken (aandachtspunten)
Met ingang van het seizoen 2016-2017 gelden de volgende aandachtspunten met betrekking tot
het aanleveren van juryleden door verenigingen binnen Rayon Zuid Holland Noord.
Voor de deelnemende vereniging
1) De deelnemende vereniging dient via het KNGU-loket per wedstrijddag/weekend*
(*weekend: of voor de zaterdag/ of voor de zondag/of beiden dagen) een jurylid
op te geven met een geldig jurybrevet voor de hoogste categorie waarvoor ingeschreven
wordt*, anders kan uitsluiting van deelname van de turnsters volgen.
Voorbeeld: vereniging X wil inschrijven voor de 3e divisie wedstrijd met 5 turnsters pupil 2 N3 en
1 senior turnster 3e divisie  vereniging X dient minimaal een jurylid met TD3-brevet aan te leveren.

2) Indien bij opgave in het KNGU-loket geen jurylid wordt opgegeven, of wanneer blijkt dat een
onjuist gebrevetteerd jurylid is opgegeven, dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de
districtswedstrijd alsnog een jurylid te worden aangemeld bij juryzaken:
juryzaken.zuidholland@gmail.com

3) Wanneer een vereniging niet kan voldoen aan de juryverplichting omdat:
a) De vereniging voor de eerste maal deelneemt aan een districtswedstrijd Turnen Dames; of
b) Door de promotieregeling de vereniging nog niet beschikt over een jurylid met een hoger
brevet**, dan krijgen zij voor een jaar dispensatie.
 In geval b dient de vereniging alsnog een jurylid aan te leveren met een brevet
1 niveau lager dan benodigd is voor de wedstrijd.
 Deze regel geldt niet voor de voorgeschreven oefenstof.

4) Indien een wedstrijd over een volledig weekend wordt gehouden, en turnsters worden
over beide dagen verdeeld, volstaat de opgave van 1 correct gebrevetteerd jurylid voor het
gehele weekend.

5) Verenigingen mogen per wedstrijddag of -weekend een ander jurylid aanleveren
 Opgave van een jurylid dient in goed overleg tussen vereniging X en het betreffende
jurylid plaats te vinden.
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6) Uitgangspunt is dat een jurylid een volledige wedstrijddag inzetbaar is.
Wedstrijden 2019

Gevraagd jurybrevet

Amsterdam/Woerden

5e divisie en 6e divisie

Minimaal TD2

Den Haag

D2 en D3

Minimaal TD1

**Vereniging X heeft een senior turnster supplement D, moet promoveren naar supplement C
en heeft in het seizoen dat de promotienorm behaald is geen turnsters in supplement A t/m C.
Voor juryleden:
1) Juryleden ontvangen (na sluiting van inschrijving via het loket) vanuit Juryzaken Zuid-Holland
een bevestiging dat zij door vereniging X zijn opgegeven als jurylid voor betreffende wedstrijd.

2) De RTC-TD kan ervaren juryleden met een TD3 brevet of hoger benaderen voor de
districtswedstrijden.
a) Juryleden die namens de commissie Turnen Dames worden benaderd, kunnen nog
steeds namens een deelnemende vereniging als jurylid zijn/worden opgegeven.

3) Juryleden worden geacht zoveel mogelijk samen te rijden.
Via Juryzaken kunnen de contactgegevens worden opgevraagd.

4) Indien een wedstrijd over een volledig weekend wordt georganiseerd, kan in het loket door
de deelnemende vereniging na overleg met het jurylid een voorkeur voor zaterdag, zondag
of beide dagen worden aangegeven:
a) Juryleden kunnen hun voorkeur ook bij de bevestiging kenbaar maken via Juryzaken
b) Het jurylid hoeft niet perse als jurylid aanwezig te zijn op de dag dat vereniging X is
ingedeeld waarvoor hij/zij is opgegeven.
c) Uitgangspunt is dat gedurende het seizoen zoveel mogelijk juryleden worden ingedeeld
door de RTC-TD Zuid-Holland.
 Opgegeven juryleden worden zoveel mogelijk ingedeeld op de betreffende wedstrijddag.
 Per toestel worden minimaal 2 juryleden ingezet.
 Indien mogelijk, kan een 3e jurylid worden ingezet. Dit kan een minder ervaren jurylid
zijn, die onder begeleiding ervaring op kan doen (eventueel op een hoger niveau).

5) Uitgangspunt is dat een jurylid een volledige wedstrijddag inzetbaar is.
a)

De RTC-TD houdt zoveel mogelijk rekening met de indelingen, zodat de juryleden op meerdere
wedstrijddagen komen jureren de kans krijgen binnen een seizoen bij verschillende toestellen
(zowel voorgeschreven als keuze oefenstof) te jureren.
b) Indien meerdere juryleden door vereniging X aangeleverd wordt, die gezamenlijk een hele
wedstrijddag jureren, dan vergoedt de RTC-TD reiskosten voor slechts 1 jurylid.
De reiskosten van de overige juryleden zijn voor rekening van vereniging X.
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6) Juryleden krijgen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de rayonwedstrijden bericht
vanuit juryzaken welke juryleden zijn ingezet, met daarbij een toestelindeling.
a) Juryleden op de reservelijst en juryleden die niet ingedeeld worden, krijgen daarvan bericht
vanuit juryzaken.
b) Juryleden op de reservelijst dienen tot en met de avond voor de wedstrijddag beschikbaar
te zijn voor betreffende wedstrijd.
c) Indien een jurylid vanwege omstandigheden zelf vervanging heeft geregeld, dient dit te
verlopen via Juryzaken. (zie punt 9)

7) Van juryleden wordt verwacht dat zij zich zoveel mogelijk houden aan de kledingvoorschriften
aangegeven vanuit de RTC-TD en de wedstrijdorganisatie.
a) Op rayonwedstrijden dienen juryleden gekleed te gaan in een blauwe broek/rok
(spijkerbroek toegestaan) met een witte blouse met blauwe trui/blazer.

8) Van juryleden wordt verwacht dat zij aanwezig zullen zijn op de wedstrijddag waarvoor zij
zijn ingedeeld door de RTC-TD.
a) Bij afwezigheid zonder kennisgeving kan de RTC-TD overgaan tot uitsluiting van
vereniging X waarvoor het jurylid zou jureren.

9) Voor alle juryaangelegenheden kunnen juryleden en verenigingen zich wenden tot
Juryzaken: juryzaken.zuidholland@gmail.com
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12. 5e en 6e divisie, Jeugd-2 t/m Senior
Datum:
Plaats:

23 en 24 maart 2019
Amsterdam, SportXperience

Coördinator: Nico van Bentem
Oefenstof: De wedstrijden worden gehouden volgens het NTS-reglement 2017-2020.
Let op: Aan de hand van het aantal inschrijvingen kan de RTC-TD een categorie naar een
andere datum verplaatsen.
Inschrijven is mogelijk in de volgende categorieën:
Categorie:

Leeftijd:

Geboortejaar:

Niv

5e divisie:
Jeugd-2
Junior
Senior

Meisjes 13 jaar
Meisjes 14 en 15 jr.
Dames 16 jaar e.o.

Geboren in 2006
Geboren in 2005 en 2004
Geboren in 2003 of eerder

Supplement G
Supplement F
Supplement E

6e divisie:
Jeugd-2
Junior
Senior

Meisjes 13 jaar
Meisje 14 en 15 jr.
Dames 16 jaar e.o.

Geboren in 2006
Geboren in 2005 en 2004
Geboren in 2003 of eerder

Supplement H
Supplement G
Supplement F

Inschrijvingen: vóór 21 december 2018 via KNGU-loket.

Inschrijvingen die na de vastgestelde datum binnenkomen worden niet meer geaccepteerd.
De aangegeven datum houdt niet automatisch in dat men ook op die dag wordt ingedeeld,
dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de betreffende categorie.
De indeling van de wedstrijdleider is bindend.
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per persoon. (per wedstrijd)
Betaling geschiedt d.m.v. doorlopende incasso van de KNGU.
Entree: € 2,50 voor personen t/m 12 jaar en € 4,00 voor personen vanaf 13 jaar.
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13. D2, Instap en Pupil-1
Datum:
Plaats:

6 april 2019
Den Haag, Sporthal Overbosch

Coördinator: Nico van Bentem
Oefenstof: De wedstrijden worden gehouden volgens het NTS-reglement 2017-2020.
Let op: Aan de hand van het aantal inschrijvingen kan de RTC-TD een categorie naar een
andere datum verplaatsen.
Inschrijven is mogelijk in de volgende categorieën:
Categorie:
Instap
Pupil-1

Leeftijd:
Meisjes 9 jaar
Meisjes 10 jaar

Geboortejaar:
Geboren in 2010
Geboren in 2009

Niveau:
D2
D2

Inschrijvingen: vóór 21 december 2018 via KNGU-loket.

Inschrijvingen die na de vastgestelde datum binnenkomen worden niet meer geaccepteerd.
De aangegeven datum houdt niet automatisch in dat men ook op die dag wordt ingedeeld,
dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de betreffende categorie.
De indeling van de wedstrijdleider is bindend.
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per persoon. (per wedstrijd)
Betaling geschiedt d.m.v. doorlopende incasso van de KNGU.
Entree: € 0,00 voor personen t/m 12 jaar en € 0,00 voor personen vanaf 13 jaar.
(geen entree in Sporthal Overbosch)
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14. D2, Pupil-2 en Jeugd-1 en D3, Pupil-1 t/m Jeugd-1
Datum:
Plaats:

13 april 2019
Den Haag, Sporthal Overbosch

Coördinator: Nico van Bentem
Oefenstof: De wedstrijden worden gehouden volgens het NTS-reglement 2017-2020.
Let op: Aan de hand van het aantal inschrijvingen kan de RTC-TD een categorie naar een
andere datum verplaatsen.
Inschrijven is mogelijk in de volgende categorieën:
Categorie:

Leeftijd:

Geboortejaar:

Niveau:

Pupil-2
Jeugd-1

Meisjes 11 jaar
Meisjes 12 jaar

Geboren in 2008
Geboren in 2007

D2
D2

Pupil-1
Pupil-2
Jeugd-1

Meisjes 10 jaar
Meisjes 11 jaar
Meisjes 12 jaar

Geboren in 2009
Geboren in 2008
Geboren in 2007

D3
D3
D3

Inschrijvingen: vóór 21 december 2018 via KNGU-loket.
Inschrijvingen die na de vastgestelde datum binnenkomen worden niet meer geaccepteerd.
De aangegeven datum houdt niet automatisch in dat men ook op die dag wordt ingedeeld,
dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de betreffende categorie.
De indeling van de wedstrijdleider is bindend.
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per persoon. (per wedstrijd)
Betaling geschiedt d.m.v. doorlopende incasso van de KNGU.
Entree: € 0,00 voor personen t/m 12 jaar en € 0,00 voor personen vanaf 13 jaar.
(geen entree in Sporthal Overbosch)
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15. Toestelfinales 5e en 6e divisie, Jeugd-2 t/m Senior Zuid Holland Noord*
Datum:
Plaats:

30 juni 2019
Woerden, Sporthal Snellerpoort

Coördinator: Loes Rietveld
Oefenstof: De wedstrijden worden gehouden volgens het NTS-reglement 2017-2020.
Categorie:

Leeftijd:

Geboortejaar:

Niveau:

5e divisie
Jeugd-2
Junior
Senior

Meisjes 13 jaar
Meisjes 14 en 15 jr.
Dames 16 jaar e.o.

Geboren in 2006
Geboren in 2005 en 2004
Geboren in 2003 of eerder

Supplement G
Supplement F
Supplement E

6e divisie:
Jeugd-2
Junior
Senior

Meisjes 13 jaar
Meisjes 14 en 15 jr.
Dames 16 jaar e.o.

Geboren in 2006
Geboren in 2005 en 2004
Geboren in 2003 of eerder

Suplement H
Supplement G
Supplement F

n.b. Turnsters die zich plaatsen voor de Toestelfinales zijn automatisch ingeschreven.
Afmeldingen die na de vastgestelde datum (volgt nog) binnenkomen worden niet meer
geaccepteerd en wordt inschrijfgeld doorberekend.
De indeling van de wedstrijdleider is bindend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon per toestel.
Betaling geschiedt d.m.v. doorlopende incasso van de KNGU.
Entree: € 2,50 voor personen t/m 12 jaar en € 4,00 voor personen vanaf 13 jaar.
*Alleen bij voldoende aanmeldingen voor Meerkamp
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16. Turncompetitie Zuid Holland, seizoen 2018/2019
Datum:
Coördinatoren:
Mailadres:

Oktober 2018 t/m Juni 2019
Loes en Anja Rietveld
turncompetitiezhn@gmail.com

Algemeen:
1. Deelname staat vrij (na inschrijving) voor elke vereniging van het District Zuid Holland
in de aangeboden niveaus.
Vrije inschrijving voor turnsters, minimaal 6 en maximaal 12 turnsters per ploeg.
Opgave turnsters volgens individuele deelname rayonkampioenschappen van na 1 jan. 2019.
2. De turncompetitie bestaat uit 6 poules, te weten:
Poule-1
NTS keuze
3e Divisie

* Jeugd-2 supplement E, Junior supplement D en Senior supplement C
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD3
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden.

Poule-2
NTS keuze
4e Divisie

* Jeugd-2 supplement F, Junior supplement E en Senior supplement D
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden.

Poule-3
NTS keuze
5e Divisie

* Jeugd-2 supplement G, Junior supplement F en Senior supplement E
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden.

Poule-4
NTS voorgeschreven
N3 en N4

* N3, Instap t/m Pupil-2 N4, Jeugd-1
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten in een ingerichte turnhal worden gehouden.

Poule-5
NTS voorgeschreven
D1

* D1, Instap t/m Jeugd-1
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD2
* Wedstrijden: moeten bij voorkeur in een ingerichte turnhal worden
gehouden.

Poule-6
NTS voorgeschreven
D2

* D2, Instap t/m Jeugd-1
* Gejureerd wordt volgens NTS 2017-2020
*Juryleden: Brevet TD1
* Wedstrijden hoeven niet in een ingerichte turnhal worden gehouden.
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Wedstrijdbepalingen
1. Men dient er rekening mee te houden dat er in een turncompetitiewedstrijd geen toestellen
aanwezig zijn die aan de FIG gestelde eisen kunnen voldoen. Dit zal ten alle tijden geaccepteerd
moeten worden. Wel dienen er voldoende matten aanwezig te zijn!
De wedstrijden van Poule 1 t//m 4 zullen in een ingerichte turnhal plaatsvinden. De wedstrijden
van Poule 5 zullen bij voorkeur in een ingerichte turnhal plaatsvinden, dit is echter niet verplicht.
De wedstrijden van Poule 6 hoeven niet in een ingerichte turnhal gehouden te worden.
2. Per wedstrijd dient elke vereniging zorg te dragen voor 1 correct gebrevetteerd jurylid. Als de
wedstrijd geturnd wordt met 3 ploegen, dan dienen er 2 correct gebrevetteerde juryleden van
de thuisvereniging beschikbaar te zijn.
De thuisvereniging zorgt ook voor jury d'appel en deze moet er op toezien dat de regels worden
nageleefd. Deze persoon behoeft niet uit de eigen vereniging te komen.
Sancties
- Indien een deelnemende vereniging op een wedstrijd géén of géén correct gebrevetteerd
jurylid/juryleden levert, zal dit bestraft worden met automatisch een laatste plaats in die wedstrijd.
Dit betekend één wedstrijdpunt.
- Indien een vereniging het gehele seizoen geen jurylid levert zal de vereniging het komende seizoen
worden uitgesloten van deelname in de desbetreffende poule.
- Indien een deelnemende vereniging zich afmeld voor een wedstrijd, zal dat bestraft worden met
0 (nul) punten.
Voor de finale geldt, dat de ploeg dan automatisch laatste wordt!
Uitslagen moeten direct na afloop van de wedstrijd meegegeven worden aan de bezoekende
verenigingen.
3. Uitslagen met vermelding van turnsters, categorie, jury d'appel en juryleden dienen binnen
5 dagen na de gehouden wedstrijd bij de administrator binnen te zijn.
Competitie bepalingen
1.

In alle poules bestaat de verenigingsploeg uit 6 turnsters, waarvan per toestel 5 turnsters turnen,
waarvan de beste 4 resultaten gelden.
In de finale mogen er geen reserves meedoen. Er mogen bij de finale maximaal 2 train(st)ers
per ploeg aanwezig zijn op de wedstrijdvloer.

2.

Elke ploeg organiseert, mits haalbaar, één thuiswedstrijd in de poule waaraan de ploeg deelneemt.
Kan de ploeg door omstandigheden niet meer aan de turncompetitie deelnemen dan is de
vereniging van de ploeg verplicht de toegewezen thuiswedstrijd alsnog te organiseren.
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3.

De turnsters moeten minimaal worden ingeschreven in de divisies, het niveau en de categorie
waarvoor zij uitkomen op de rayonkampioenschappen van het betreffende seizoen, of bij geen
deelname aan rayonwedstrijden in niveau en de categorie waarin ze gezien de PD regeling in
uit horen te komen. Turnsters mogen nooit in een andere leeftijdscategorie deelnemen.

4.

Als een vereniging te weinig turnsters heeft om een ploeg samen te stellen, kan een andere
vereniging de ploeg aanvullen. Er komt dan een gecombineerde ploeg. Heeft een vereniging
reeds een team in die poule, dan is het alleen mogelijk een combi team te maken als het
hoofdteam volledig gevuld is. (12 turnsters)

5.

De wedstrijden georganiseerd op Nationaal/District/Rayon niveau gaan altijd vóór op de
wedstrijden van de turncompetitie, mits de turnster in de desbetreffende poule daadwerkelijk
deelneemt aan deze wedstrijden. Met wedstrijden in andere discipline kan geen rekening worden
gehouden.
Een vereniging mag meerdere teams binnen één poule opgeven, echter mogen zij geen turnsters
verschuiven van het ene naar het andere team. Het is dus mogelijk dat 2 teams van één
vereniging zich plaatsen voor de finale.

6.

7.

Per wedstrijd worden wedstrijdpunten gehaald, te weten 4, 3, 2 en 1. Na de drie wedstrijdronden
bepalen de behaalde wedstrijdpunten de plaats van de ploeg. De vier besten plaatsen zich voor
de finale. Bij een groot aantal inschrijvingen in een poule kan besloten worden de poule in tweeën
te splitsen. In dat geval plaatst de beste ploeg van een sub poule zich direct voor de finale en
zullen de nummers 2 en 3 in een halve finale strijden om de resterende 2 plaatsen.
Indien het noodzakelijk is in een poule een halve finale te draaien, dan worden de kosten voor
deze wedstrijd gedeeld door de deelnemende verenigingen.

8.

In geval van ex aequo bij plaatsing voor een halve of hele finale zijn de jurypunten in de wedstrijd
waar de ploegen elkaar hebben ontmoet beslissend. Indien er nog steeds sprake is van ex aequo,
dan zijn de totaal behaalde jurypunten doorslaggevend.

9.

De finale wordt begonnen zonder de behaalde wedstrijdpunten. De uitslag van de finale is
bepalend. In geval van ex aequo zijn de jurypunten in de wedstrijd waar de ploegen elkaar hebben
ontmoet bij plaatsing voor de finale beslissend. Indien er nog steeds sprake is van ex aequo,
dan zijn de totaal behaalde jurypunten doorslaggevend.

10. Voor de finale dient elke ploeg twee gebrevetteerde juryleden op te geven. De jury-coördinator
maakt dan de indeling.
Per niet geleverd jurylid geldt dat de ploeg dan automatisch laatste wordt!
11. In de voorronde wordt maar met 2 toestellen tegelijk gewerkt i.v.m. de beschikbare juryleden.
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Inschrijving
Een vereniging kan één of meer teams inschrijven in de bovengenoemde poules op de daarvoor
bestemde formulieren. Eén team per formulier.
Bij inschrijving moet duidelijk zijn op welke dagen (datum) een turnhal ter beschikking is.
LET OP: voor poule 1 t/m 4 moet dat een turnhal zijn.
Voorts dient mimimaal 1 datum meer te worden opgegeven dan nodig voor het aantal te organiseren
thuiswedstrijden. Dit om een zo eerlijk mogelijke competitie te kunnen maken.
Inschrijvingen vóór 1 oktober 2018 mailen naar turncompetitiezhn@gmail.com
Op 1 oktober 2018 is de definitieve sluitingsdatum.
In de voorronden zijn géén individuele en/of groepsprijzen! Een diploma is natuurlijk altijd leuk.
Kosten

Deelname kosten aan de turncompetitie 40,00 € per ploeg
De finale is gepland op zaterdag 29 juni 2019 in Woerden
(Sporthal Snellerpoort)

*Entreegelden: 2,50 € voor personen t/m 12 jaar en 4,00 € voor personen boven de 12 jaar.
In de districtsledenvergadering is besloten om met ingang van seizoen 2010/2011 alle inschrijfgelden
van activiteiten die georganiseerd worden door de districtsproductgroepen te gaan incasseren via
een doorlopende machtiging. Rondom de datum van het evenement zal het inschrijfgeld dan worden
afgeschreven a.d.h.v. bovenstaande inschrijvingen. (U hoeft dus geen éénmalige machtiging meer
af te geven)
Leeftijd bepalingen wedstrijden Turnen Dames 2019
Instap
Pupil-1
Pupil-2
Jeugd-1
Jeugd
Junior
Senior

9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 en 15 jaar
16 jaar en ouder

Geboren in 2010
Geboren in 2009
Geboren in 2008
Geboren in 2007
Geboren in 2006
Geboren in 2005 en 2004
Geboren in 2003 en eerder

Datum voorbespreking wordt in concept vastgesteld op dinsdag 30 oktober 2018 te Voorschoten.
Wijzigingen (ook m.b.t. niveau en categorie) mogelijk tot 31 december 2018 in overleg met de
coördinator!
Inschrijfformulier Turncompetitie: via site KNGU
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17. Springwedstrijden Zuid Holland Noord Niveau D/E
Datum:
Plaats:
Coördinator:
Contact/vragen:
Sluiting inschrijftermijn:

Zaterdag 10 november 2018
Sporthal “De Sporthoeve” te Bodegraven
Werkgroep springen D/E
springen.zuidholland@gmail.com
Vrijdag 28 september 2018

Oefenstof en reglementen:
Er wordt gebruik gemaakt van het KNGU “Technisch Reglement Groepsspringen” (zie hier),
versie juni 2018. In bijlage 4 staat de wedstrijdoefenstof voor de D en E.
Het is mogelijk dames-, heren- en mix teams op te geven. In een mix team nemen zowel
jongens/heren als meisjes/dames deel aan de wedstrijd. De verhouding hoeft niet evenredig
te zijn.
Indien er onvoldoende mix teams worden ingeschreven, zullen deze teams worden ingedeeld
bij de heren. Het is niet toegestaan in meerdere teams aan dezelfde toestellen op één
wedstrijddag deel te nemen.
Er worden geen toegangsgelden geheven voor toeschouwers.
Leeftijdscategorieën
LET OP: Er wordt bij deze wedstrijd afgeweken van de nieuwe (landelijke) leeftijdscategorieën.
We willen het mogelijk maken dat zoveel mogelijk turn(st)ers mee kunnen doen. Dispensatie
op basis van leeftijd is mogelijk voor één teamlid, mits hij/zij niet jonger/ouder is dan 1
kalenderjaar.
Leeftijdscategorie
Jeugd 8-9 jaar
Jeugd 10-12 jaar
Junior 10-16 jaar
Senior 15 jaar en ouder

Geboortejaren
2010 en 2009
2008 t/m 2006
2008 t/m 2002
2003 en eerder

Deelname
Inschrijven is mogelijk t/m 28 september 2018 via het inschrijfformulier en bovenstaand
e-mailadres. De inschrijving staat open voor clubs uit het hele district Zuid-Holland!
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per team per toestel.
Betaling geschiedt door middel van een doorlopende incasso van de KNGU. Heeft u nog
geen incassomachtiging afgegeven, dan dient u dit tegelijkertijd met de inschrijving bij het
bondsbureau te regelen.
Vergeet niet minimaal één bevoegd jurylid op te geven, tegelijkertijd met de inschrijving.
Mocht een jurylid onverhoopt niet kunnen dan is de vereniging verplicht een ander jurylid te
regelen.
Alle informatie over de wedstrijd, zoals wedstrijdschema en brieven worden ook in de agenda
op de KNGU website gezet bij de desbetreffende wedstrijd (zie hier).
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18. Springwedstrijden Zuid Holland Noord Niveau A/B/C
Datum:
Plaats:
Coördinator:
Contact/vragen:
Sluiting inschrijftermijn:

Zaterdag 17 november 2018
Sporthal “De Vliethorst” te
Voorschoten
Werkgroep springen A/B/C
Springen.zuidholland@gmail.com
Vrijdag 5 oktober 2018

Oefenstof en reglementen:
Er wordt gebruik gemaakt van het KNGU “Technisch Reglement Groepsspringen” (zie hier),
versie juni 2018. (Bijlage 3 en 4 zijn niet van toepassing.) Let op de leeftijdscategorieën zijn
aangepast, zie bijlage 5.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de airtrack, dit wordt een lange mat. Dus bij het maken
van de oefenstof voor de lange mat, houd de elementen van de airtrack aan. (en dus niet de
airtumbling)
Het is mogelijk dames-, heren- en mix teams op te geven. In een mix team nemen zowel
jongens/heren als meisjes/dames deel aan de wedstrijd. De verhouding hoeft niet evenredig
te zijn. Indien er onvoldoende mix teams worden ingeschreven, zullen deze teams worden
ingedeeld bij de heren.
Het is niet toegestaan in meerdere teams aan dezelfde toestellen op één wedstrijddag deel
te nemen. Er worden geen toegangsgelden geheven voor toeschouwers.
Deelname:
Inschrijven is mogelijk t/m 5 oktober 2018 via het inschrijfformulier en deze te sturen naar
bovenstaand e-mailadres (springen.zuidholland@gmail.com).
De inschrijving staat open voor clubs uit het hele district Zuid-Holland!
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per team per toestel.
Betaling geschiedt door middel van een doorlopende incasso van de KNGU. Heeft u nog
geen incassomachtiging afgegeven, dan dient u dit tegelijkertijd met de inschrijving bij het
bondsbureau te regelen.
Vergeet niet minimaal één bevoegd jurylid op te geven, tegelijkertijd met de inschrijving.
Mocht een jurylid onverhoopt niet kunnen dan is de vereniging verplicht een ander jurylid te
regelen. Geen jurylid aanleveren betekent geen deelname.
Alle informatie over de wedstrijd, zoals wedstrijdschema en brieven worden ook in de agenda
op de KNGU website gezet bij de desbetreffende wedstrijd (zie hier).
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19. H.R. en T.R. (Huishoudelijk Reglement en Technisch Reglement LTC)
Alle clubs die met turnsters deelnemen aan wedstrijden Turnen Dames worden geacht op de
hoogte te zijn van de bepalingen en regels, die gesteld zijn in het Huishoudelijk Reglement
KNGU, het Technisch Reglement Turnen en, dit onderliggende document, het handboek
binnen het district.


Huishoudelijk Reglement KNGU
http://www.kngu.nl/bondsinformatie/huishoudelijk-reglement
Het HR bestaat uit onderstaande hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1 Algemeen
- Hoofdstuk 2 Tuchtrecht
- Hoofdstuk 3 Wedstrijden en evenementen
- Hoofdstuk 4 Dopingreglement
- Hoofdstuk 5 Licenties
- Hoofdstuk 6 Sponsoring en reclame
- Hoofdstuk 7 Gedragsregels
- Hoofdstuk 9 Klachtenregeling

Onder hoofdstuk 3 Wedstrijden en evenementen staan de algemene regels die moeten
worden gevolgd bij wedstrijden, evenementen en sportgerichte activiteiten georganiseerd
door de KNGU, geledingen van de KNGU of door leden van de KNGU onder auspiciën van de
KNGU of geledingen van de KNGU. Hier vind je informatie m.b.t.:
3.0. ALGEMEEN
3.0.01. Doel
3.0.02. Afkortingen
3.0.03. Begripsbepalingen
3.0.04. Overtredingen
3.0.05. Wedstrijden en evenementen op zondag
3.1. WEDSTRIJDEN
3.1.01. KNGU-wedstrijden
3.1.02. Indeling wedstrijden
3.1.03. Verantwoordelijkheid landelijke technische commissie en district
3.1.04. Peildatum
3.1.05. Algemene voorwaarden voor de organisatie van wedstrijden
3.1.06. Internationale wedstrijden
3.2. KNGU-EVENEMENTEN
3.3. DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN
3.3.01. Deelname door leden en niet-leden
3.3.02. Voorwaarden voor deelname
3.3.03. Wedstrijdpaspoort
3.3.04. Uitsluiting tijdens de wedstrijd op medische gronden
3.3.05. Verklaring van geen bezwaar
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3.3.06. Wedstrijden met deelnemers uit meer dan één district
3.3.07. Deelname aan niet KNGU-wedstrijden en evenementen
3.3.08. Clublidmaatschap van meer dan één gewoon/buitengewoon lid
3.3.09. Ontheffing bij wijziging van gewoon/buitengewoon lid
3.3.10. Tweede startrecht
3.3.11. Trainers/begeleiders
3.4. TITELS EN PRIJZEN
3.4.01. Nederlands kampioen
3.4.02. Overige kampioenen
3.4.03. Prijstoekenning
3.4.04. Prijzen
3.4.05. Uitslagen
3.5. KLEDINGVOORSCHRIFTEN
3.5.01. Algemeen
3.5.02. Veiligheid
3.6. TECHNISCHE REGLEMENTEN
3.7. WEDSTRIJDLEIDER
3.7.01. Taken van de wedstrijdleider
3.7.02. Verantwoordelijkheden van de wedstrijdleider
3.7.03. Bevoegdheden van de wedstrijdleider
3.8. JURY
3.8.01. Algemeen
3.8.02. Samenstelling van de jury
3.8.03. Hoofdjury
3.8.04. Kleding
3.9. NAVRAAG VAN DE SCORE
3.10. MEDISCHE BEGELEIDING EN EHBO
3.11. GEDRAGSREGELS
3.12 FOTO-, VIDEO- EN FILMOPNAMEN
3.13 INSCHRIJF - EN ENTREEGELDEN
3.13.01 Wedstrijden georganiseerd door een LTC
3.13.02 Wedstrijden georganiseerd door een geleding binnen het district

Rayon Zuid Holland Noord, Oktober 2018

25



Technisch Reglement Turnen
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/reglementen

Het Technisch Reglement Turnen bevat de aanvullende bepalingen met betrekking tot de
wedstrijden en evenementen van de KNGU discipline Turnen.
Dit Technisch Reglement is een aanvulling op hoofdstuk 3 van het Huishoudelijk Reglement
van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
Dit Technisch Reglement geldt voor zowel landelijke wedstrijden Turnen Dames en Turnen
Heren als voor wedstrijden Turnen Dames en Turnen Heren die onder auspiciën van de District
Technische Commissie worden georganiseerd (districts-, provinciale, regionale- en
rayonwedstrijden).
In het Technisch Reglement is onderstaande omschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOEL
GELDIGHEID
AFKORTINGEN
BEGRIPSBEPALINGEN
ALGEMEEN
WEDSTRIJDEN
WEDSTRIJDREGLEMENT
7.1 Leeftijdsklassen
7.2 Niveaus
7.3 Oefenstof en jurering
7.4 Plaatsingsregeling
7.5 Promotie- en degradatieregeling
8. WEDSTRIJDBEPALINGEN
8.1 Organisatorische aangelegenheden
8.2 Accommodatie-eisen en veiligheidsmaatregelen
8.3 Inschrijving
8.3.1 Inschrijftermijnen
8.3.2 Inschrijf- en entreegelden
9. JURYBELEID

In onderstaande bijlagen op de website is specifieke informatie te vinden m.b.t.:
1. Toestelbepalingen, wedstrijdoefenstof en jurering Turnen Dames
3. Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames
5. Promotie- en degradatieregeling Turnen Dames
7. Landelijke algemene wedstrijdregels en foto-opnamebeleid
8. Inschrijf- en entreegelden voor landelijke wedstrijden
9. Jurybeleid Turnen Dames en Turnen Heren
10. Niveaus Turnen Dames

Op de website Wedstrijdzaken staat ook de specifieke informatie over de wedstrijdoefenstof en
Juryzaken.
Rayon Zuid Holland Noord, Oktober 2018

26



Internationale FIG-code
FIG Code of Points 2017-2020 WAG Nederlandse vertaling



Nationaal Turn Systeem TD voorgeschreven oefenstof
Reglement NTS 2017-2020 Voorgeschreven deel I t/m III
Nadere informatie over de voorgeschreven oefenstof NTS TD wordt aangeboden via
onderstaande link:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/voorgeschreven-oefenstof



Nationaal Turn Systeem TD keuze oefenstof
Reglement NTS 2017-2020 Keuze deel I t/m III
Nadere informatie over de keuze oefenstof NTS TD wordt aangeboden via
onderstaande link:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/keuze-oefenstof

Nadere informatie over keuze elementen FIG en NTS:
Elemententabel FIG & NTS


Juryzaken
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/juryzaken

Op de website Wedstrijden en uitslagen staat de nadere informatie m.b.t. de locatie van de
wedstrijdaccommodatie, indeling van sporters en juryleden alsmede het tijdschema. De
commissie streeft er na om deze specifieke informatie minimaal 2 weken voorafgaand aan de
wedstrijd te plaatsen.
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/wedstrijden-en-uitslagen
Via het loket is het mogelijk om de sporters in te schrijven voor de landelijke wedstrijden
(ere- en 1e divisie) en de wedstrijden in het district.
https://loket.kngu.nl/Default.aspx?pid=104
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20. Afkortingen
DTC-TD
RTC-TD
TF
NTS
H.R.
T.R.
LTC
ZHN
GS

District Technische Commissie - Turnen Dames
Rayon Technische Commissie - Turnen Dames
Toestelfinales
Nationaal Turn Systeem
Huishoudelijk Reglement
Technisch Reglement
Landelijke Technische Commissie
Zuid Holland Noord
Groepsspringen

Opmerkingen/aanmerkingen Rayonboek: mailto:grootada@caiway.nl
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