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1. Inleiding en algemene informatie Turnen Dames
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 (en/of regio/rayon indien van toepassing).
a. 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
3.3.06. Wedstrijden met deelnemers uit meer dan één district
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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

b. 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:
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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

c. Wedstrijdzaken

Op de website Wedstrijdzaken staat ook de specifieke informatie over de
wedstrijdoefenstof en Juryzaken.
d. Internationale FIG-code
FIG Code of Points 2017-2020 WAG Nederlandse vertaling

e. 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

f.

Nationaal Turn Systeem TD keuze oefenstof
Reglement NTS 2017-2020 Keuze deel I t/m III
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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

g. 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 (regio).
https://loket.kngu.nl/Default.aspx?pid=104
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2. Wedstrijdplanning 2018-2019 Regio ZWN
District: Zuid

Regio: ZWN

Datum

Activiteit

Niveau

Organisatie / Plaats

08/09-12-2018

Districtswedstrijd 1

2e divisie, N2, JN3

Brabant Oost

15/16-12-2018

1e kwalificatiewedstrijd

3e,

Samensprong - Prinsenbeek

19/20-01-2019

Districtswedstrijd 2
1e kwalificatiewedstrijd
1e kwalificatiewedstrijd

26/27-01-2019
02/03-02-2019

4e,

5e,

6e

divisie, N3, JN4, D1, D2,
D3
2e divisie, N2, JN3
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3

HMS - Dinteloord

Regiofinale
2e kwalificatiewedstrijd
1e kwalificatiewedstrijd
1e kwalificatiewedstrijd

1e,
divisie, N1, N2, JN3
3e divisie, N3, JN4
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3

Delta Sport - Zierikzee

Regiofinale
Toestelfinale
2e kwalificatiewedstrijd

3e

divisie, N3, JN4
1e, 2e divisie, N1, N2, JN3
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3

BredaGym - Breda

2e kwalificatiewedstrijd

4e,

5e,

6e

divisie, D1, D2, D3

??

Reservedag

4e,

5e,

6e

divisie, D1, D2, D3

??

Toestelfinale
2e kwalificatiewedstrijd
Regiofinale

3e

divisie, N3, JN4
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3
4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3

EMM Terneuzen

11-05-2019

Regiofinale

4e,

Olympia Kapelle - Goes

18-05-2019

Toestelfinale

4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3

Samensprong - Prinsenbeek

25-05-2019

Districtsfinale

4e, 5e divisie

Brabant Oost

15-06-2019

Districtsfinale

D1, D2

Limburg

29-06-2019

Toestelfinale

4e, 5e, 6e divisie, D1, D2, D3

BredaGym - Prinsenbeek

09/10-02-2019
16-02-2019
16/17-03-2019
23/24-03-2019
30-03-2019
06/07-04-2019
13-04-2019

2e

BredaGym - Breda

5e,

6e

divisie, D1, D2, D3

KGV - Kaatsheuvel

??

VLC, SVT, FIER - Breda

Loket open voor inschrijvingen: van 15-09-2018 t/m 14-10-2018
Opgave van juryleden gaat voor alle wedstrijden via het inschrijfformulier van
juryzaken (juryzwn@gmail.com). Dit formulier wordt aan alle juryleden toegestuurd.
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3. Samenstelling commissie TD Regio ZWN
Voorzitter

Helmy Snoeren
06-26490668
Voorzitter.turnendameszwn@gmail.com

Secretariaat

Gerrie Van Baaren
0416-662044
wg.td.zwn@zuid.kngu.nl

Juryzaken

Gerrie van Baaren en Helmy Snoeren
juryzwn@gmail.com

Commissielid

Caroline van Leest

Commissielid

Chantal Jorna

Commissielid

Bernadet van Tilburg

Commissielid

Nel van Weele

Commissielid

Michel van Gils

Commissielid

Bianca Elzinga

Alle correspondentie geschiedt via het secretariaat: wg.td.zwn@zuid.kngu.nl
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4. Wedstrijdaanbod en doorstroming
Geboortejaar:

Categorie:

Nationale niveaus

District niveaus

2010

Instap

N1

N2

N3

D1

D2

D3

2009

Pupil 1

N1

N2

N3

D1

D2

D3

2008

Pupil 2

N1

N2

N3

D1

D2

D3

2007

Jeugd 1

N1

N2

N3

N4

D1

D2

D3

2006

Jeugd 2

Eredivisie

1e divisie

2e divisie

3e divisie

4e divisie

5e divisie

6e divisie

2005-2004

Junior

Eredivisie

1e divisie

2e divisie

3e divisie

4e divisie

5e divisie

6e divisie

2003+

Senior

Eredivisie

1e divisie

2e divisie

3e divisie

4e divisie

5e divisie

6e divisie

6e divisie, D3
Er worden 2 regionale kwalificatiewedstrijden aangeboden.
Doorstroming mogelijk naar regiofinale & toestelfinales
5e, 4e divisie, D1, D2
Er worden 2 regionale kwalificatiewedstrijden aangeboden.
Doorstroming mogelijk naar regiofinale & toestelfinales
Vanuit de regiofinale vindt kwalificatie naar de districtsfinales plaats
3e divisie, N3, Jeugd N4
Er worden 2 regionale kwalificatiewedstrijden aangeboden.
Doorstroming mogelijk naar regiofinale & toestelfinales
Vanuit de regiofinale vindt kwalificatie naar de landelijke halve finale plaats.
2e divisie, N2, Jeugd N3
Er worden 2 districtskwalificatiewedstrijden aangeboden.
Doorstroming mogelijk naar regiofinale, toestelfinales en landelijke kwart finale.
1e divisie, Instap N1, Pupil 1 N1, Jeugd N2
Er worden 2 landelijke kwalificatiewedstijden aangeboden, waarvan de hoogste
ranking telt voor plaatsing naar de halve finale van het bondskampioenschap.
Er wordt een regiofinale aangeboden waar kwalificatie voor de regionale
toestelfinales plaatsvindt.
Eredivisie, Pupil 2 N1, Jeugd N1
Voor Pupil 2 N1, Jeugd N1 en Jeugd 2 worden landelijke kwalificatiewedstrijden
georganiseerd. Turnsters die de minimale puntengrens van 44 punten in de N1 en 40
punten bij de jeugd 2 op één van deze wedstrijden behalen, plaatsen zich voor het
Nederlands Kampioenschap meerkamp.
Junioren en Senioren plaatsen zich direct voor het Nederlands Kampioenschap
meerkamp.
Er wordt een regiofinale aangeboden waar kwalificatie voor de regionale
toestelfinales plaatsvindt.
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Toestelspecialisten 1e en 2e divisie Senior
In de 1e of 2e divisie Senior is het ook mogelijk om als toestelspecialist uit te komen.
Een turnster in deze categorie dient zich op de voorgeschreven wijze in te schrijven
voor de kwalificatiewedstrijden. Op deze kwalificatiewedstrijden (voor 1e divisie senior
landelijk en voor 2e divisie senior in het district) dient ten minste een door de LTC
bepaalde score op het betreffende toestel geturnd te worden. Indien deze score
wordt behaald, wordt de turnster voor dat betreffende toestel als extra deelneemster
aan een landelijke halve finale toegevoegd.
Berekening doorstroming naar regiofinales, toestelfinales en kwartfinale 2e divisie
Het aantal beschikbare plaatsen per categorie voor de finales wordt bepaald naar
aanleiding van het aantal deelnemers per categorie. Doorstroming vindt plaats naar
aanleiding van twee kwalificatiewedstrijden per turnster, waarbij de beste van deze
twee wedstrijden telt voor de doorstroming. De turnsters hoeft dus niet beide
wedstrijden aanwezig te zijn om zich te kunnen kwalificeren. Het aantal aanwezige
turnsters per wedstrijd bepaalt het percentage dat doorstroomt uit die desbetreffende
wedstrijd. De turnsters krijgen op basis van ranking een plaatsingspercentage. Alle
kwalificatiewedstrijden worden samengevoegd in één overzicht, waarbij dan de
turnsters met de laagste percentagepunten doorstromen naar de finales.
Regel bij gelijke stand
Bij gelijk plaatsingspercentage telt de ranking mee.
Wanneer het vervolgens nog gelijk is, stromen beide turnsters door.
Waar doorstroming naar districtsfinale en landelijke wedstrijden niet meer turnsters
toelaten, wordt de tie-break regel toegepast, waarbij de hoogste score en vervolgens
de hoogste E-score doorslaggevend is. De bepalende scores in de tie-break regel zijn
behaald op de wedstrijd met de hoogste ranking.
Doorstroming naar regionale, (toestel)finales en medaillelimiet
Voor doorstroming naar de regio- en toestelfinale dient minimaal een score van 9,25
(voorgeschreven) of 8,75 (keuze) behaald te worden. Voor de meerkampfinale dient
minimaal een score van 37 (voorgeschreven) of 35 (keuze) behaald te worden. Dit zijn
tevens de medaillelimieten.
Doorstroming naar toestelfinale sprong
Voor alle niveaus geldt dat de eerste sprong telt voor de meerkamp en het
gemiddelde van 2 sprongen voor (kwalificatie van) de toestelfinale.
In supplementen A t/m F dienen deze twee sprongen verschillend te zijn. In
supplement G en H mogen deze sprongen dezelfde zijn.
Wanneer in de regio een wedstrijd geen kwalificatiemoment is voor de toestelfinales,
mag de tweede sprong wel geturnd en beoordeeld worden.
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Reserve turnsters
Bij de regiofinales en toestelfinales wordt gewerkt met reserveturnsters. Indien een
turnster uiterlijk een week vóór de wedstrijddag 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 meer gewisseld van groep. Bij de districtsfinales worden reserve
turnsters ingezet tot maandagavond. (5 dagen voor de wedstrijd).

5. Medailleregeling
Tijdens de individuele meerkampwedstrijden en toestelfinales wordt te allen tijde de 1e
plaats (goud), 2e plaats (zilver) en 3e plaats (brons) uitgereikt mits is voldaan aan de
medaillelimiet.
Gelijke plaatsen
• Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 1e plaats, dan
ontvangen beide een 1e prijs (goud) en wordt er geen 2e prijs (zilver)
toegekend.
• Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 2e plaats, dan
ontvangen beide een 2e prijs (zilver) en wordt er geen 3e prijs (brons)
toegekend.
• Eindigen twee turnsters, met een gelijk aantal punten op de 3e plaats, dan
ontvangen beide een 3e prijs (brons).
Beschikbaarheid prijzen en attenties
De prijzen worden verzorgd door de organiserende vereniging. De TCTD bepaalt
vooraf de categorieën waarin de prijzen verdeeld worden.
Voor alle deelnemers aan een wedstrijd wordt door de organiserende vereniging
minimaal een diploma beschikbaar gesteld.
De organiserende vereniging heeft het recht om tijdens de prijsuitreiking een presentje
uit te reiken aan de (winnende) turnsters.

6. Aanmelden juryleden
Alle wedstrijden dienen te worden gejureerd door juist gebrevetteerde juryleden. Het
aandragen van een jurylid is VERPLICHT voor iedere deelnemende vereniging.
De juryleden zullen door de commissie turnen dames worden ingedeeld bij de
wedstrijden.
Zie hier voor meer informatie omtrent de levering van juryleden.
http://www.kngu.nl/uploads/districten/Zuid/Documenten/TD/10_09_2015_Verplichting_opgave_juryleden_Turnen_Dames_miv_het_seizoe
n_2015-2016_versie_19-06-2015.pdf
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7. Inschrijving
Alle turnsters dienen zich via het KNGU loket in te schrijven vanaf 15 september t/m 14
oktober 2018.
Turnsters die zich plaatsen voor een regiofinale, districtsfinale of toestelfinale zijn
automatisch ingeschreven.
Turnsters die uitkomen in de eredivisie, 1e divisie, N1 en jeugd 1 N2 moeten zich zowel
landelijk als regionaal inschrijven.
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.

8. Promotie/degradatie
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 de deze regeling is terug te vinden op:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Turnen-dames/Wedstrijdzaken/Reglementen/Bijlage-5aDegradatieregeling.pdf

en
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/documents/Wedstrijdzaken/Turnen-dames/Wedstrijdzaken/Reglementen/Bijlage-5bPromotieregeling.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/uploads/documents/overzicht-uitwerking-pd-regeling-voor-seizoen-2019.pdf

Let op dat bij automatische promotie de turnster één niveau hoger dient uit te komen.
In het geval van jeugd 2 en junior 2 is dit dus dezelfde divisie. Zij mogen wel een divisie
hoger uitkomen bij automatische en vrijwilliger promotie.
Deze overzichten zijn gebaseerd op de resultaten die behaald zijn tijdens individuele
meerkampwedstrijden in het seizoen 2018. 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.
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Aanvraag voor uitzonderingen op de P/D regeling dienen voor 1 oktober 2018 te
worden aangevraagd via het formulier op https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turnendames/wedstrijdzaken/reglementen

Voor divisie 6 geldt het volgende doorstroomschema:
Niveau 2018
Jeugd H
Junior G (2003)
Junior G (2002)
Senior G
Senior F

Stroomt regulier door
naar
Junior G
Junior G
Senior F
Senior G
Senior F

Stroomt bij promotie door
naar
Junior G
Junior F
Senior F
Senior F
Senior E

9. District specifieke regels
1. De inschrijving in het loket bepaald voor welke vereniging de turnster het hele
seizoen uitkomt.
Wanneer een turnster tijdens het seizoen voor een andere vereniging wil uitkomen,
moet dit overlegd worden met het secretariaat via wg.td.zwn@zuid.kngu.nl
2. Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld. De
inschrijfmatrix van dit seizoen staat in de volgende link:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/uploads/images/Inschrijfgeldenmatrix-2018-2019.pdf

De eerste twee kwalificatiewedstrijden worden vooraf geïnd. 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.
3. De commissies bepalen voor welke wedstrijden een verende vloer en mattenset
verplicht is.
Het gebruik van de scoreborden en/of beamers en schermen zijn verplicht.
4. Op de wedstrijden die door de commissies worden georganiseerd, is de
vastgestelde medailleregeling van toepassing. De commissies zijn bevoegd om
deze regeling, mits gemotiveerd, aan te passen.
5. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslissen de commissies.
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10. 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 de warming up bij de infostand:
- inleveren van de wedstrijdpaspoorten voor de ere- t/m divisie 3 en de Nniveaus.
- ophalen van de wedstrijdnummers;
- afmelden van turnsters
3. Inleveren van de CD’s voor de vloeroefening, voorzien van de naam en het
wedstrijdnummer van de turnster, dient voor de wedstrijd te worden ingeleverd bij
de wedstrijdtafel. De muziek van de vloeroefening betreft het eerste nummer op
de CD. Let op dat dit een onbeschadigde audio CD is (geen MP3 o.i.d.). Per
turnster een aparte CD.
Mocht de CD onverhoopt niet werken, mag een verzamel CD aangeleverd
worden ter vervanging.
Hierbij dient direct aangegeven te worden welk nummer het betreft.
4. Inturnen geschiedt volgens schema en op aanwijzing van de wedstrijdleiding.
5. 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.
6. Uitsluitend deelneemsters, leiding, jury en andere bevoegde personen mogen zich
op de wedstrijdvloer bevinden. Supporters en anderen dienen op de tribune
plaats te nemen.
7. 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.
8. 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.
9. Tijdens de wedstrijd dient van iedere deelnemende vereniging minimaal 1
train(st)er aanwezig te zijn. Hij of zij is verantwoordelijk voor de deelnemende
turnsters van zijn/haar vereniging.
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10. Deelneemsters aan wedstrijden dienen correcte kleding te dragen volgens FIG
reglement hoofdstuk 2.3.2. Met daarbij in acht genomen de aanvullende kledingeisen
wat betreft het dragen van turnbroekjes in het technische reglement van de
KNGU.
Bandages dienen beige of huidkleurig te zijn voor de ere t/m divisie 3 en de Nniveaus.
11. Train(st)ers en begeleiders dienen gekleed te gaan in correcte en ethisch
verantwoorde sportkleding.
12. 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.
http://www.kngu.nl/uploads/bond/Documenten/Informatie/Statuten/HR6_dd._6_december_2012.pdf

13. 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 aftrekken kan
uitsluitend via het hoofd wedstrijdjury.
14. 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. Train(st)ers of turnsters mogen uitsluitend foto- en videoopnames maken vanaf de korte zijde van de zaal.
15. Conform artikel 3.12 sub 3 van het Huishoudelijk Reglement van de KNGU geldt
voor wedstrijden op regionaal en districtsniveau, dat de medeorganiserende
vereniging één fotograaf mag aanstellen die op de wedstrijdvloer foto's, video's
en films mag maken. Dit mag een eigen vrijwilliger zijn of een professionele
fotograaf.
16. Het verplaatsen of verstellen van toestellen tijdens de wedstrijd gebeurt altijd in
overleg met de wedstrijdleiding
17. Inleveren van wedstrijdnummers en teruggave van wedstrijdpaspoorten vindt
plaats na de wedstrijd/prijsuitreiking bij de infostand. Tevens liggen hier
uitslagenlijsten.
18. Ongeveer 15 minuten na de wedstrijd/prijsuitreiking worden de uitslagen
openbaar gemaakt.
19. 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
aan het wedstrijdsecretariaat.
20. Als een turnster niet op zaterdag/zondag mag turnen om geloofsovertuiging, dan
dient de club voor de individuele turnster een verzoek in tot turnen op
zondag/zaterdag via wg.td.zwn@zuid.kngu.nl. Dit gelijktijdig met de inschrijving in
het loket. De verzoeken worden individueel beoordeeld. Wordt deze turnster toch
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bij een kwalificatiewedstrijd op de niet gewenste dag ingedeeld dan zal slechts
voor 1 kwalificatiewedstrijd inschrijfgeld geïnd worden.
21. 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.
22. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per turnster per meerkampwedstrijd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per turnster per toestelfinale.
23. Daar waar de wedstrijdregels niet in voorzien, beslist de commissie.
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