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8/9 december 2018
Brabant Oost

1e kwalificatiewedstrijd district Zuid instap/pupil 1/pupil 2 N2, jeugd N3
en divisie 2

15/16 december 2018 1e plaatsingswedstrijd instap/pupil 1/pupil 2 N3, jeugd N4 en divisie 3,
Sportclub Pareja
aangevuld met divisie 1, 4, 5, 6, N1, eredivisie of D-niveau's
12/13 januari 2019
SVO Schinnen

2e plaatsingswedstrijd instap/pupil 1/pupil 2 N3, jeugd N4 en divisie 3,
aangevuld met divisie 1, 4, 5, 6, N1, eredivisie of D-niveau's

19/20 januari 2019
2e kwalificatiewedstrijd district Zuid instap/pupil 1/pupil 2 N2, jeugd N3
Zuid West Nederland en divisie 2
2/3 februari 2019
Plaatsingswedstrijd divisie 1, 4, 5, 6, N1, eredivisie of D-niveau's.
KSV Castellum Kessel Afhankelijk van de inschrijvingen aangevuld met mogelijke
teamwedstrijden.
23/24 februari 2019
Turnclub Horn

Halve finale Limburgs Kampioenschappen

30/31 maart 2019
Jan van Weert

Zaterdag LK meerkamp finale divisie 1 t/m 3 en N-niveaus
Zondag LK toestelfinales divisie 1 t/m 3 en N-niveaus

11/12 mei 2019
Sv. Groot Meerssen

Zaterdag LK meerkamp finale divisie 4 t/m 6 en D-niveaus
Zondag LK toestelfinales divisie 4 t/m 6 en D-niveaus

25 mei 2019
Brabant Oost

Districtsfinale bovenbouw divisie 4 en 5

15/16 juni 2019
*

Zaterdag Districtsfinale D1 en D2
Zondag teamwedstrijden

* Nog een organiserende vereniging gezocht voor 15 en 16 juni 2019!

Algemene regelgeving
1. Voor deelname aan de wedstrijden dient de turnster lid te zijn van een vereniging die is
aangesloten bij de KNGU. De turnster neemt deel aan de wedstrijden in de regio waarin zij
woont.
2. Voor inschrijving in een bepaalde leeftijdsklasse is de peildatum bepalend.
Bij inschrijving dient de van toepassing zijnde promotie- en degradatieregeling in acht te
worden genomen. De club is verantwoordelijk voor tijdige en correcte inschrijvingen. Na
sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.
3. Alle turnsters en juryleden (met toestemming van het jurylid) dienen zich via het KNGU
loket door de vereniging ingeschreven te worden vanaf 15 september tot uiterlijk 15
oktober 2018: https://loket.kngu.nl/Default.aspx?pid=104
1. De ledenadministrateur van uw vereniging heeft de inlogcodes.
2. Turnsters die zich plaatsen voor een districtsfinale, regiofinale of toestelfinale zijn
automatisch ingeschreven.
4. Voor wedstrijden in de ere t/m divisie 3 en N-niveaus welke door de werkgroepen Turnen
Dames worden georganiseerd, dient men in het bezit te zijn van een geldig
wedstrijdpaspoort dat via het KNGU loket http://loket.kngu.nl kan worden aangevraagd.
5. Voor wedstrijden welke door de commissies worden georganiseerd, is de regelgeving van de
KNGU met betrekking tot de licentieverplichting onverkort van toepassing.
6. Voor Turnen Dames is het Nationaal Turn Systeem (NTS) 2017 van toepassing. Aanvullende
gegevens omtrent veranderingen en mededelingen worden vermeld via de website van de
KNGU: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames
7. De regionale 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.
8. Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt jaarlijks door het LTC vastgesteld en wordt per
wedstrijd omstreeks de wedstrijddatum geïnd. De eerste wedstrijd zal voor alle turnsters
eind november worden aangevinkt, waarna het eerste inschrijfgeld geïnd zal worden. Uw
club heeft het district Zuid een machtiging gegeven voor deze incasso.
Eenmaal ingeschreven en vervolgens geplaatst, betekent inschrijfgeld betalen, ook al kan de
turnster om een of andere reden niet meedoen aan de wedstrijd.
9. De commissies bepalen voor welke wedstrijden een verende vloer en mattenset verplicht is.
Het gebruik van de scoreborden of beamers en schermen zijn verplicht.
10. Alle wedstrijden dienen te worden gejureerd door juist gebrevetteerde juryleden. De
Commissie Turnen Dames verwachten van uw club dat u de juryleden van uw aanmelding op
de hoogte stelt. De juryleden hoeven geen lid te zijn van uw eigen club, maar moeten w el lid

zijn van de KNGU. Dit kan via een vereniging of via een persoonlijk lidmaatschap. Het
aandragen van een jurylid is VERPLICHT voor iedere deelnemende vereniging.
Zie
http://www.kngu.nl/uploads/districten/Zuid/Documenten/TD/10_09_2015_Verplichting_
opgave_juryleden_Turnen_Dames_miv_het_seizoen_2015-2016_versie_19-06-2015.pdf
11. De juryleden zullen door de Commissie Turnen Dames worden ingedeeld in de wedstrijden.
12. Op de activiteiten die door de commissies Turnen Dames worden georganiseerd, is de
vastgestelde dispensatieregeling van toepassing.
13. Op de activiteiten die door de commissies Turnen Dames worden georganiseerd, is de
vastgestelde medailleregeling van toepassing. De commissie is bevoegd om deze regeling,
mits gemotiveerd, aan te passen.
14. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de commissie Turnen Dames. Een besluit kan
in overleg met het LTC tot stand komen.

Wedstrijd regelgeving
 De turnsters dienen een half uur voor aanvang van de warming up aanwezig te zijn. De
wedstrijd mag een half uur voor de aangegeven begintijd starten.
 Bij regiowedstrijden die dienen als voorwedstrijden voor de landelijke
competitiewedstrijden, zullen altijd de regels en voorwaarden zoals beschreven in het
informatieboekje wedstrijdzaken van de KNGU van toepassing zijn.
 Voor de warming-up (zonder gebruik van toestellen) bij de infostand:
 inleveren van de wedstrijdpaspoorten voor de ere- t/m divisie 3 en de N Niveaus.
 ophalen van de wedstrijdnummers;
 afmelden van turnsters
 Inleveren van de CD’s voor de vloeroefening, voorzien van de naam en het
wedstrijdnummer van de turnster. De muziek van de vloeroefening betreft het
eerste nummer op de CD. Per turnster een aparte CD. Let op dat het een
onbeschadigde cd is.
Let op: ophalen van cd’s na de wedstrijd bij infostand.
 Inturnen geschiedt volgens schema en op aanwijzing van de wedstrijdleiding.
 Gedurende de wedstrijd mogen de turnsters, om hun spieren warm te houden, zich nooit op
of tussen de toestellen (matten horen bij de toestellen!) begeven.
 Uitsluitend deelneemsters en leiding mogen zich op de wedstrijdvloer bevinden. Supporters
en anderen dienen op de tribune plaats te nemen.

 De turnster dient tijdig bij het toestel klaar te staan. Voorafgaand aan de oefening dient het
wedstrijdnummer getoond te worden. Niet tijdig klaarstaan of het niet presenteren van het
wedstrijdnummer leidt tot uitsluiting voor het betreffende toestel.
 Het aantal toegestane begeleiders 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 begeleider worden ingezet.
 Deelneemsters aan wedstrijden dienen correcte kleding te dragen. Zie hiervoor ook het
document met aanvullende keldingvoorschriften. Bij teamwedstrijden dient de kleding
uniform te zijn. Bandages dienen beige kleurig te zijn voor de ere t/m divisie 3 en de N
Niveaus, die niveaus waarin een landelijke doorstroming plaatsvindt.
Train(st)ers en begeleiders dienen gekleed te gaan in correcte sportkleding (trainingsbroek
tot onder de knie en t-shirt met mouw). Dragen van sjaals e.d. is niet toegestaan!
 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.
 Het is voor train(st)ers tijdens de wedstrijd niet toegestaan rechtstreeks contact te zoeken
met de jury. Informeren naar de uitgangswaarde kan uitsluitend via het hoofd wedstrijdjury.
 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.
 Inleveren van wedstrijdnummers, teruggave van wedstrijdpaspoorten en ophalen van de cd's
vindt plaats na de wedstrijd/prijsuitreiking bij de infostand.
 Ongeveer 15 minuten na de wedstrijd/prijsuitreiking worden de uitslagen openbaar
gemaakt.
 De commissies corresponderen 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.
 Entreegelden bedragen voor alle wedstrijden in District Zuid:
vanaf 13 jaar € 3,50, van 5 tot en met 12 jaar € 2,00 en tot 5 jaar gratis.
 Indien ouders of turnster niet akkoord gaan met het plaatsen van de foto's gemaakt door de
heer Schlatmann op zijn website, dient dit zo spoedig mogelijk bekend te worden gemaakt.
Dit wordt schriftelijk door de leiding met naam en nummer van de turnster ingeleverd bij de
wedstrijdtafel.

Promotie/Degradatieregeling
Door de Landelijke Technische Commissie Turnen Dames is een aangepaste promotie/degradatie
regeling vastgesteld (versie 2019). Deze regeling gaat in vanaf seizoen 2018-2019. De meest recente
versie van de deze regeling is terug te vinden op :
promotieregeling: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Turnendames/Wedstrijdzaken/Reglementen/Bijlage-5b-Promotieregeling.pdf
degradatieregeling: https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Turnendames/Wedstrijdzaken/Reglementen/Bijlage-5a-Degradatieregeling.pdf
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 de turnsters uit de regio’s vindt u op
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/wedstrijdkalender-eninfo/district-zuid , onder promotie en degradatielijst 2017-2018. Deze overzichten zijn gebaseerd op
de resultaten die behaald zijn tijdens individuele meerkampwedstrijden in het afgelopen seizoen.
Deze overzichten zijn opgesteld door de commissies 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 website van de KNGU, bindend.

Doorstroming
Voor doorstroming naar landelijke wedstrijden zie
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdzaken/reglementen en dan
bijlage 3 (Plaatsingsregeling Landelijke wedstrijden)
De categorieën N1 - instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 + N2 - Jeugd 1 + eredivisie + divisie 1 plaatsen
zich rechtstreeks voor de landelijke wedstrijden.
Voor de categorieën met méér dan 8 turnsters vindt, indien in te plannen, een voorwedstrijd plaats
voor plaatsing naar toestelfinales en LK.
De districten zijn niet verplicht voor deze categorieën een wedstrijd te organiseren.
Voor de categorieën N2 - instap, pupil 1, pupil 2 + N3 - jeugd 1 + divisie 2 worden twee
districtswedstrijden georganiseerd, waaruit op basis van de hoogste ranking doorstroming mogelijk
is naar de landelijke kwartfinale. De deelnemers dienen op minimaal één van de twee wedstrijden
aanwezig te zijn om zich te kwalificeren. Dit geldt voor de doorstroming naar het LK, de landelijke
wedstrijden en tevens voor de doorstroming binnen de landelijke wedstrijden .
Doorstroom van deze categorieën naar de regionale toestelfinales zal geschieden naar rato en op
basis van ranking vanuit beide districtswedstrijden.

Voor de categorieën N3 instap- pupil 1 , pupil 2 + N4 - jeugd 1+ divisie 3 worden twee wedstrijden
georganiseerd. De deelnemers dienen op minimaal één van de twee wedstrijden aanwezig te zijn om
zich te kwalificeren. Plaatsing voor de ½ finale vindt plaats in het district. De plaatsen per
districtswedstrijd worden verdeeld op basis van het plaatsingspercentage.
Dit geldt voor de doorstroming naar het LK, de landelijke wedstrijden en tevens voor de
doorstroming binnen de landelijke wedstrijden .
Doorstroom van deze categorieën naar de regionale toestelfinales zal geschieden naar rato en op
basis van ranking vanuit de voorwedstrijden.
Voor de categorieën D1, D2, divisie 4, 5 is er een voorwedstrijd waarbij ze zich kunnen plaatsen voor
de halve finale en de toestelkampioenschappen. Vanuit de halve finale geschiedt (indien mogelijk)
plaatsing voor de regiofinale, van waaruit men zich voor de districtsfinale kan plaatsen
Het aantal doorstromingsplaatsen voor de districtsfinales wordt bepaald door TCTD district zuid en
naar rato verdeeld over de 3 regio’s.
Voor de categorieën D3 en divisie 6 is er een voorwedstrijd waarbij ze zich kunnen plaatsen voor de
halve finale en de toestelkampioenschappen. Vanuit de halve finale geschiedt plaatsing voor de
regiofinale.
Via de plaatsingswedstrijden kunnen een nader te bepalen aantal turnsters per toestel in de ere t/m
6 en D en N niveaus zich plaatsen voor de toestelfinales. Denk aan de regels bij sprong
toestelfinale (staat vernoemd op het supplement).

Berekening doorstroming naar regio en toestelfinales
Doorstroming vindt plaats naar aanleiding van twee voorwedstrijden per turnster, waarbij de beste
van deze twee wedstrijden telt voor de doorstroming. Het aantal aanwezige turnsters per wedstrijd
bepaald het percentage dat doorstroomt uit die desbetreffende wedstrijd.
De turnsters krijgen op basis van ranking een percentage doorstromingspunt. Alle voorwedstrijden
worden samengevoegd in één overzicht, waarbij dan de turnsters met de laagste percentagepunten
doorstromen naar de finale.
Regel bij gelijke stand

Waar doorstroming naar districtsfinale en landelijke wedstrijden niet meer turnsters
doorlaten, wordt bij gelijke plaats de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste E-score
doorslaggevend is.
Tie-break regel:
Bij gelijke stand op plaats 8 op brug, balk of vloer:
1. turnster met de hoogste E-score plaatst zich voor de finale.
Hierna nog gelijk:
2. beide turnsters gaan door naar de finale.
Gelijke stand op plaats 8 bij sprong:
3. turnster met de beste 2de sprong plaatst zich voor de finale.
Nog gelijk:
4. beste E-score sprong 1 plaatst zich.

Nog gelijk:
5. beste E-score sprong 2 plaatst zich
Nog gelijk:
6. beide turnsters gaan naar de finale.
Reserve turnsters toestelfinales:
In Limburg worden niet meer dan 2 reserveturnsters toegevoegd. Mochten zich meer dan 8 turnsters
direct plaatsen, na de toepassing van de tie-break regel, zullen bij afmeldingen pas reserve turnsters
worden ingezet als het aantal minder dan 8 wordt. Er wordt geen dispensatie verleend voor
toestelfinales
Doorstroming naar toestelfinales
Voor doorstroming naar de toestelfinale dient minimaal een score van 9,75 (voorgeschreven) of 8,75
(keuze) behaald te worden.
Categorieën waarbij turnsters over meerdere wedstrijden verdeeld worden:
Bij 4 of meer turnsters van eenzelfde vereniging worden deze turnsters gesplitst over twee
wedstrijden. In beide wedstrijden worden de podiumplaatsen uitgereikt. Vervolgens wordt er een
lijst gemaakt door de TCTD waarin te zien is wie doorstroomt.

Dispensatieregeling
Divisie 1, 2, 3 en N niveaus
Een turnster die door ziekte of blessure(s) niet kan deelnemen aan de regionale voorwedstrijden kan,
indien zij voor doorstroming naar de landelijke wedstrijden in aanmerking wil komen, hiervoor een
dispensatieverzoek indienen.
Per seizoen kan slechts één keer dispensatie worden aangevraagd en uitsluitend door turnsters die in
het vorige seizoen deelnamen aan de eredivisie of bij de eerste 10 zijn geëindigd in een
bondsfinalewedstrijd. Een turnster die met dispensatie vanuit de regio aan de landelijke competitie
gaat deelnemen, kan geen recht op verdere dispensatie doen gelden.
De vereniging dient voor de wedstrijd een officieel schrijven met motivering van het
dispensatieverzoek te overhandigen aan de wedstrijdleiding.

Reserve turnsters
Bij de regiofinales, toestelkampioenschappen en de districtsfinales wordt gewerkt met
reserveturnsters. Indien een turnster uiterlijk een week vóór het wedstrijdweekend wordt afgemeld,
kan de eerstvolgende turnster op de doorstromingslijst worden opgeroepen. De reserveturnster
wordt ingedeeld in de groep van de turnster die is uitgevallen; in principe wordt er niet me er
gewisseld van groepje. Vanaf 6 dagen voor de wedstrijd worden er geen reserveturnsters meer
ingezet.

Medailleregeling
Om in aanmerking te komen voor doorstroming en de beschikbaar gesteld prijzen:
Individuele meerkampwedstrijden
Tijdens de individuele meerkampwedstrijden wordt te allen tijde de 1e plaats (goud), 2e plaats (zilver)
en 3e plaats (brons) uitgereikt mits is voldaan aan de medaillelimiet van 39 punten voor de
voorgeschreven oefenstof en 35 punten voor de keuze oefenstof.
Toestelkampioenschappen
Tijdens de toestelfinales wordt te allen tijde de 1e plaats (goud), 2e plaats (zilver) en 3e plaats (brons)
uitgereikt mits is voldaan aan de medaillelimiet van 9,75 punten voor de voorgeschreven oefenstof
en 8,75 punten voor de keuze oefenstof.
Gelijke plaatsen
 Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 1e plaats, dan ontvangen beide
een 1e prijs en wordt er geen 2e prijs toegekend.
 Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 2e plaats, dan ontvangen beide
een 2e prijs en wordt er geen 3e prijs toegekend.
 Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 3e plaats, dan ontvangen beide
een 3e prijs

Beschikbaarheid prijzen en attenties
De prijzen worden verzorgd door de technische comissie.
Voor alle deelnemers aan een wedstrijd wordt door de organiserende vereniging minimaal een
diploma beschikbaar gesteld.

Leeftijdsklassen
De leeftijdsklassen zijn gebaseerd op de leeftijd van de turnster.
Voor de inschrijving in een leeftijdsklasse is de peildatum, als vastgelegd in hoofdstuk 3 van het HR
van de KNGU, bepalend.
Turnen Dames kent de volgende indeling in leeftijdsklassen:
• Instap: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 9 jaar gaan bereiken, geboren in 2010
• Pupil 1: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 10 jaar gaan bereiken, geboren in 2009
• Pupil 2: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 11 jaar gaan bereiken, geboren in 2008
• Jeugd 1: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 12 jaar gaan bereiken, geboren in 2007
• Jeugd 2: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 13 jaar gaan bereiken, geboren in 2006
• Junior: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 14 jaar gaan bereiken, geboren in
2005/2004

• Senior: de turnsters die op de peildatum de leeftijd van 16 jaar gaan bereiken, geboren in 2003 of
eerder.

Geboorte jaar
2010
2009
2008
2007
2006
2005 & 2004
2003 en eerder

Categorie
Instap
Pupil 1
Pupil 2
Jeugd 1
Jeugd 2
Junior
Senior

Ere Div.
N1
N1
N1
N1
FIG
FIG
FIG

Div. 1
N1
N1
N1
N2
C
B
A

Div. 2
N2
N2
N2
N3
D
C
B

Div. 3
N3
N3
N3
N4
E
D
C

Div. 4
D1
D1
D1
D1
F
E
D

Div. 5
D2
D2
D2
D2
G
F
E

Div. 6
D3
D3
D3
D3
H
G
F

