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Addendum bijlage 4. Plaatsingsregeling Turnen Heren 

 

 

In bijlage 4 van het technisch reglement is de plaatsingsregeling Turnen Heren 

opgenomen. In deze regeling is opgenomen voor de 2e divisie jeugd, 3e divisie junior 

I, junior II en senior en de teams Pupil B, dat de sporters in deze niveaus 

districtswedstrijden turnen, waarna (een) landelijke wedstrijd(en) wordt 

aangeboden. De exacte invulling van de landelijke wedstrijd(en) en de 

doorstroming daar naar toe, wordt gedurende het seizoen bekend gemaakt, omdat 

dit afhankelijk is van het aantal inschrijvingen en beschikbare ruimte op de landelijke 

wedstrijden. 

 

De invulling van bovenstaande regeling, ofwel de invulling van de landelijke 

wedstrijden, is opgenomen in dit Addendum. 

 

 

2e divisie jeugd 

De sporters in deze niveaus turnen districtswedstrijden. Vanuit de districtswedstrijden 

is een doorstroming naar een landelijke halve finale. In totaal zijn 96 plekken op de 

halve finale beschikbaar. De wijze van doorstroming is te bepalen door het district, 

aangezien op dit moment niet vastgesteld kan worden of dit vanuit 1 of 2 

wedstrijden plaatsvindt. De doorstroming dient uiterlijk 22 februari 2023 bij het 

wedstrijdsecretariaat van de LTC Turnen bekend te zijn. 

 

Vanuit de halve finale stromen de beste sporters per wedstrijd door naar het 

bondskampioenschap. Op het bondskampioenschap zijn 28 plekken beschikbaar. 

 

3e divisie junior I, junior II en senior 

De sporters in deze niveaus turnen districtswedstrijden. Vanuit de districtswedstrijden 

is een doorstroming naar een landelijke finale. In totaal zijn 30 plekken op het 

bondskampioenschap beschikbaar. De wijze van doorstroming is te bepalen door 

het district, aangezien op dit moment niet vastgesteld kan worden of dit vanuit 1 of 2 

wedstrijden plaatsvindt. De doorstroming dient uiterlijk 27 maart 2023 bij het 

wedstrijdsecretariaat van de LTC Turnen bekend te zijn. 

 

Pupil B 

De sporters in deze niveaus turnen districtswedstrijden. Vanuit de districtswedstrijden 

is een doorstroming naar een landelijke wedstrijd in maart 2023. In totaal kunnen 36 

teams deelnemen. De wijze van doorstroming is te bepalen door het district, 

aangezien op dit moment niet vastgesteld kan worden of dit vanuit 1 of 2 

wedstrijden plaatsvindt. De doorstroming dient uiterlijk 22 februari 2023 bij het 

wedstrijdsecretariaat van de LTC Turnen bekend te zijn. 

 

De landelijke wedstrijd wordt geturnd in 6 aparte wedstrijden. De winnaar van iedere 

wedstrijd wordt uitgenodigd om nog één landelijke wedstrijd te turnen tegen de 

andere groepswinnaars.  
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Vanuit de landelijke wedstrijd kan doorstroming naar een individuele 

meerkampwedstrijd 2e divisie pupil behaald worden. Doorstroming vindt plaats op 

basis van de hoogste ranking in de meerkamp, behaald op de landelijke wedstrijd in 

maart 2023. Voor de individuele wedstrijd zijn in totaal 30 plaatsen beschikbaar, die 

naar rato over de landelijke wedstrijden worden verdeeld. 

 

 


