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BIJLAGE 2 Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Ritmische Gymnastiek 
 
2.1 Algemeen eerste divisie individueel 

Indeling wedstrijddagen 
Er worden jaarlijks drie plaatsingswedstrijden per leeftijdsklasse georganiseerd. 
 
Tijdens de individuele plaatsingswedstrijden zullen alle gymnasten in 
dezelfde leeftijdsklasse op dezelfde dag deelnemen. De dagindeling hangt af 
van het aantal inschrijvingen, bijvoorbeeld; 
Groep 1: benjamins en senioren 
Groep 2: pre-junioren en junioren 
 

2.2 Prijstoekenning  
Prijstoekenning plaatsingswedstrijden 
Op iedere plaatsingswedstrijd worden medailles uitgereikt voor het 
algemeen klassement. Daarna is er een prijsuitreiking per geboortejaar. 
Bij de senioren worden de medailles niet per geboortejaar uitgereikt, 
maar per leeftijdsgroep: 1e en 2e jaars senioren en 3 jaar of meer 
senior. 

 
Prijstoekenning voor NK, onderdeelfinales en bondskampioenschappen 
eerste divisie. 
Medailles voor de 1e, 2e en 3e plaats 
 
Prijstoekenning voor Open NK, onderdeelfinales en 
bondskampioenschappen eerste divisie. 
Medailles voor de 1e, 2e en 3e plaats   
 
Bij een volledig Nederlands podium vervalt het Open NK. 
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2.3 Plaatsingsregeling eerste divisie individueel 
Op basis van de beste twee rankings, die een gymnast heeft behaald op de drie 
plaatsingswedstrijden, wordt de doorstroming naar de onderdeelfinales, NK en 
bondskampioenschappen eerste divisie berekend. 

 

Plaatsingsregeling NK en bondskampioenschappen eerste divisie. 
De beste gymnaste per leeftijdsklasse op de 
plaatsingswedstrijd ontvangt één ranking punt, de nummer twee ontvangt twee 
rankingspunten etc.. 
 
Bij ex aequo, na optelling van de beste twee rankingspunten, wordt de tie-break 
regel toegepast, waarbij het gemiddelde van de eindscore van de drie 
plaatsingswedstrijden doorslaggevend is. Hierbij telt een wedstrijd waaraan de 
gymnaste niet heeft meegedaan als 0 mee.  
 
Per leeftijdsklasse plaatsen de beste 10 gymnasten zich voor het NK. De 
nummer 11 tot en met 20 plaatsen zich voor de bondskampioenschappen 
eerste divisie. 
 
Plaatsingsregeling onderdeelfinales: 
De beste gymnaste per leeftijdsklasse per materiaal op de 
plaatsingswedstrijd ontvangt één ranking punt, de nummer twee ontvangt twee 
rankingspunten etc.. 
 
Bij ex aequo, na optelling van de beste twee rankingspunten, wordt de tie-break 
regel toegepast, waarbij het gemiddelde van de eindscore van de drie 
plaatsingswedstrijden doorslaggevend is. Hierbij telt een wedstrijd waaraan de 
gymnaste niet heeft meegedaan als 0 mee.  
 
Na de plaatsingswedstrijden stromen de beste 8 gymnasten per 
leeftijdscategorie, per materiaal, door naar de onderdeelfinale. Dit mogen 
maximaal twee gymnasten per vereniging zijn. 
 

 
2.4 Plaatsingsregeling eerste divisie groepen 

Het totaal aantal groepsoefeningen op het NK heeft een maximum van 60. 
Zolang het aantal ingeschreven oefeningen niet hoger is dan 60, stromen alle 
groepsoefeningen die aan beide plaatsingswedstrijden hebben deelgenomen 
door naar het NK. Indien het aantal ingeschreven oefeningen hoger is dan 60, 
zal per leeftijdsklasse x procent van de groepsoefeningen doorstromen van de 
plaatsingswedstrijden naar het NK. Het getal ‘x’ wordt bepaald door het aantal 
inschrijvingen in relatie tot het getal 60. 
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2.5 Plaatsingsregeling bondskampioenschappen tweede divisie individueel en duo 

Alle districten mogen individuele gymnasten en duo’s afvaardigen naar de 
bondskampioenschappen tweede divisie. Elk district houdt zelf één of meerdere 
plaatsingswedstrijden voor de bondskampioenschappen tweede divisie. Aan de 
hand van het aantal inschrijvingen op deze plaatsingswedstrijden wordt 
percentagegewijs bepaald met hoeveel gymnasten en duo’s het betreffende 
district mag deelnemen aan de bondskampioenschappen. De districten dienen 
voor 1 januari 2020 het totaal aantal inschrijvingen in de tweede divisie van 
het betreffende district door te geven aan wedstrijdzaken@rg.kngu.nl. TWZ 
bepaalt vervolgens procentueel hoeveel gymnasten per district mogen 
deelnemen aan de bondskampioenschappen. 

  

2.6 Plaatsingsregeling tweede divisie groepen 

Het maximum aantal groepsoefeningen op de bondskampioenschappen 
groepen tweede divisie is 85. Zolang het aantal ingeschreven oefeningen, 
inclusief de ingeschreven oefeningen ZM van de junioren en senioren, niet hoger 
is dan 85, stromen alle groepsoefeningen die aan beide plaatsingswedstrijden 
hebben deelgenomen, door naar de bondskampioenschappen groepen tweede 
divisie. 
 
Indien het aantal ingeschreven oefeningen hoger is dan 85, zal per 
leeftijdsklasse x procent van de groepsoefeningen doorstromen van de 
plaatsingswedstrijden naar de bondskampioenschappen. Het getal ‘x’ wordt 
bepaald door het aantal inschrijvingen in relatie tot het getal 85.  
 
De top-3 van elke leeftijdsklasse stroomt door naar de Ahoy-Cup, indien die 
plaatsvindt, aangevuld tot een totaal van 40 oefeningen. 

 


