Van:
Aan:
Datum:
Betreft:

Werkgroep District 1e , 2e, 3e divisie
Verenigingsbesturen
Trainers en trainsters
september 2017
Info districtswedstrijden en doorstroming turnen dames seizoen 2017-2018

Geachte lezer,
Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over de organisatie van de wedstrijden
binnen de 1ste en 2de divisie, N1, N2 en jeugd 1 N3 Turnen Dames voor het seizoen 2017-2018
alsmede de plaatsingswedstrijd 3e divisie 2017-2018.
Doorstromingsbeleid landelijke wedstrijden
De criteria voor doorstroming dan wel plaatsing voor landelijke wedstrijden voor het komende
wedstrijdseizoen staan hieronder per divisie:
Instap N1, Pupil 1 N1, Pupil 2 N1, Jeugd N1, Jeugd N2, 1e divisie (jeugd, junior, senior)
Turnsters zijn rechtstreeks geplaatst voor de landelijke wedstrijden en zijn niet verplicht deel te
nemen aan wedstrijden in het district. District Noord heeft besloten deze turnsters net als andere
jaren wel de gelegenheid te geven mee te doen aan de reguliere wedstrijden (maar dus geen
verplichting).
Instap N2, Pupil 1 N2, Pupil 2 N2, Jeugd N3, 2e divisie (jeugd, junior, senior)
Turnsters dienen twee wedstrijden in het district te turnen waarbij de hoogste score van de
turnsters meetelt voor een ranking systeem. Per niveau stromen een beperkt aantal turnsters
door naar de landelijke wedstrijden. Dit systeem is ook van toepassing voor de 2e divisie die dus
niet meer automatisch met het behalen van een aantal punten (voorheen 36) door is.
District Noord heeft besloten de 2e turncompetitiewedstrijd en het provinciaal kampioenschap
aan te wijzen als plaatsingsmogelijkheden (helaas mogen we geen derde wedstrijd meer
aanwijzen aangezien de bond de uitslagen van twee vooraf aangewezen wedstrijden wil inzien).
Er wordt niet gekozen voor de 1e turncompetitiewedstrijd omdat een aantal verenigingen tevens
deelnemen aan het NK teams dat op dezelfde datum plaatsvindt en de praktijk heeft aangetoond
dat de meeste turnsters pas later in het seizoen beter in vorm zijn (dus op een niveau zitten dat ze
ook op de landelijke wedstrijden zullen hebben).
Instap N3, Pupil 1 N3, Pupil 2 N3, Jeugd N4, 3e divisie (jeugd, junior, senior)
De turnster turnt een districtswedstrijd waarbij een door de LTC te bepalen aantal turnsters per
niveau mag doorstromen. District Noord organiseert net als voorgaande jaren weer een
plaatsingsweekend voor alle turnsters in het district.
Website:
Facebook:

www.kngu.nl
https://www.facebook.com/kngunoord.damesturnen/

Data wedstrijden
1e en 2e divisie
Datum
18-11-2017
09-12-2017
13-01-2018
30-06-2018
3e divisie
27-01-2018 en
28-01-2018

Org. Vereniging
K&V Hoogkerk &
Omnigym Assen
WIK-FTC
CSC ‘45
V&K Stenen Man

Plaats
Assen

Wedstrijd
1e turncompetitie 1e-2e div

Heerenveen
Heerenveen
Harlingen

2e turncompetitie 1e-2e div
Prov. Kamp. 1e-2e div
Toestelfinale 1e-2e div

Gym4all

Hoogeveen

Districtswedstrijd 3e divisie

Turncompetitie en toestelfinale (niet van toepassing voor Pupil 1 N3, Pupil 2 N3, Jeugd N4, 3e
divisie)
De turncompetitie bestaat uit twee wedstrijden, te weten op 18 november en op 9 december
2017. Hieronder nog een aantal aandachtspunten voor deze wedstrijden:
• Per wedstrijd zijn medailles te behalen voor de meerkamp.
• Bij een meerkamp dient een turnster minimaal 32 punten te hebben behaald om voor een
medaille in aanmerking te komen.
• De eerste vier per toestel stromen door naar de toestelfinale.
• Bij het toestel sprong dienen twee verschillende sprongen te worden geturnd om voor
doorstroming naar de toestelfinale in aanmerking te komen.
• Een turnster dient minimaal tien punten op een toestel te hebben behaald om in
aanmerking te komen voor doorstroming naar de toestelfinale. (ook al wordt een turnster
tweede met acht punten dan volgt dus geen doorstroming voor dat toestel).
• De tweede turncompetitiewedstrijd is tevens de eerste verplichte plaatsingswedstrijd voor
de categorie 2e divisie
• Het technisch reglement KNGU en overige reglementen KNGU zijn van toepassing op deze
wedstrijd
• De wedstrijdindeling is twee weken voor aanvang van de wedstrijd op de KNGU site te
vinden
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Provinciaal Kampioenschap 1e en 2e divisie
(niet van toepassing voor Instap N3, Pupil 1 N3, Pupil 2 N3, Jeugd N4, 3e divisie)
Hieronder een aantal aandachtspunten voor deze wedstrijd:
• De turnster wordt ingedeeld in de provincie van de vereniging waar ze voor uit komt
• Het PK is tevens de tweede verplichte plaatsingswedstrijd voor de categorie 2e divisie
• Per niveau (supplement) zijn per provincie prijzen voor de meerkamp te behalen
• Een turnster dient minimaal 32 punten te hebben behaald om voor een medaille
(podiumplaats) in aanmerking te komen
• Het technisch reglement KNGU en overige reglementen KNGU zijn van toepassing op deze
wedstrijd
• De wedstrijdindeling is twee weken voor aanvang van de wedstrijd op de KNGU site te
vinden
KNGU Noord heeft geen eigen toestelpakket ter beschikking, waardoor bij wedstrijden gebruikt
dient te worden gemaakt van toestellen van de lokale verenigingen. Hierdoor kan het voorkomen
dat deze niet voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld in de reglementen. Wij realiseren ons
dat dit voor turnsters soms vervelend kan zijn maar zullen het ook dit jaar met de
verenigingstoestellen moeten doen.
Wel zullen we er op toezien dat de veiligheid van de turnsters niet in het geding komt, mocht hier
sprake van zijn dan zullen we helaas genoodzaakt zijn de wedstrijd af te gelasten. Veiligheid staat
voorop.
Inschrijving Loket
De inschrijvingen voor alle districtswedstrijden vinden plaats via het KNGU-loket. Het KNGU-loket
is geopend vanaf vrijdag 22 september 2017 tot zaterdag 14 oktober 2017 (dus tot en met vrijdag
13 oktober 2017).
Tijdens het inschrijven dient ook het juiste aantal juryleden op naam te worden opgegeven.
Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden niet meer in behandeling genomen.
Denkt u er bij de 3e divisie om dat u zich naast de plaatsingswedstrijd ook nog inschrijft voor de
overige wedstrijden 3e divisie in uw eigen provincie. Inschrijving voor de plaatsingswedstrijd
betekent niet dat turnsters automatisch aan alle andere wedstrijden meedoen, u moet dit per
wedstrijd aangeven.
Om een turnster te kunnen inschrijven via het loket dient te betreffende turnster in het bezit te
zijn van een wedstrijdpaspoort dat geldig is tot en met het einde van dit seizoen. Als dit niet meer
het geval is vraagt u dan z.s.m. een nieuw wedstrijdpaspoort aan zodat u nog op tijd bent om de
turnster in te schrijven in het loket voor de wedstrijden.
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Leveren Juryleden
• Verenigingen die turnsters hebben in de categorie N1, N2 en/of keuze 1e en 2e divisie
moeten per wedstrijd minimaal TD3 juryleden leveren.
• Verenigingen met alleen turnsters in N3 en keuze supplement D moeten juryleden leveren
met minimaal een TD2 brevet.
• Verenigingen met 10 turnsters of meer dienen minimaal 2 juryleden per dag te leveren,
waarvan minimaal 1 jurylid met het juiste brevet voor het hoogste niveau waarin de
vereniging uitkomt.
De opgave van de juryleden dient gelijktijdig te gebeuren met de opgave van de turnster(s) via het
KNGU loket. Opgaven zonder juryleden worden niet geaccepteerd!
Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd betreffende de districtswedstrijden
turnen dames. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot:
Martin Brandsma, martin@turnennoord.nl
Dirk de Vries, dirkdevries28@gmail.com
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep TD district Noord,
Martin Brandsma
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