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BIJLAGE 5 Leveren jurydagen en samenstelling jury 
  

5.1 Aantal te leveren juryleden en/of jurydagen eerste en ere divisie: 
Ook dit seizoen zullen wij weer jureren met één juryteam. Daar waar het 
mogelijk is zullen we eventueel werken met een dubbel panel op DB en DA. In 
verband met ziekte, corona of andere afmeldingen zullen we ook dit seizoen 
weer werken met een reservelijst. Deze juryleden dienen tot aan de 
juryvergadering op de wedstrijddag zelf bereikbaar te zijn om nog in te vallen 
wanneer dat nodig is. 
 
Jurydagen ere divisie: 

• Verenigingen met 1 gymnaste leveren elke wedstrijd 1 jurylid. 

• Verenigingen met meer dan 1 gymnaste leveren elke wedstrijd 2 
juryleden.  

Juryleden zijn zelf vrij zich in te schrijven voor de eredivisie wedstrijden. 
 
Jurydagen eerste divisie 

• Alle verenigingen met 1 tot 4 gymnastes leveren elke wedstrijd 1 jurylid.  

• Verenigingen met meer dan 5 gymnastes leveren elke wedstrijd 2 
juryleden.  

 Juryleden zijn zelf vrij zich in te schrijven voor de eerste divisie wedstrijden. 
 
Jurydagen eerste divisie groep 

• Alle verenigingen leveren elke wedstrijd 1 jurylid. 
            Juryleden zijn zelf vrij zich in te schrijven voor de eerste divisie wedstrijden. 

 

 
5.2 Aantal te leveren juryleden tweede divisie 

Bondskampioenschappen individueel: 
In totaal zijn er 12 juryleden nodig op de Bondskampioenschappen.  
Elk district dient vier juryleden te leveren. Deze juryleden dienen zich voor 
een hele dag op te geven. Een halve dag jureren is niet mogelijk tijdens de 
voorwedstrijden in het district en tijdens de bondskampioenschappen. 
 
Jurydagen tweede divisie groep 
Omdat de tweede divisie groepswedstrijd gelijk wordt gehouden met de eerste 
divisie groepswedstrijd, zullen we de wedstrijd splitsen en dus werken met 
verschillende juryteams. Voor de tweede divisie zullen we werken met een 
juryteam zoveel mogelijk bestaand uit RG3 juryleden. 

• Alle verenigingen leveren elke wedstrijd 1 jurylid. 
 
 
5.3 Samenstelling jury 

TJZ maakt de jury-indeling van de landelijke wedstrijden. De werkgroep 
juryzaken maakt met elkaar de jury-indeling voor iedere wedstrijd. Daarbij 
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wordt gehandeld naar de regels van de FIG. Dit betekent dat de juryleden 
met FIG-brevet als eerst worden ingedeeld op DB en DA en vervolgens 
worden de andere juryleden ingedeeld.  
De werkgroep juryzaken probeert zo veel mogelijk te zorgen voor het 
afwisselen van de verschillende jury-onderdelen per jurylid. 
 
In alle divisies wordt er gejureerd volgens CoP 2022-2024.  

 
Er wordt met één jurypanel gejureerd zolang de coronamaatregelen dit 
dicteren. Wanneer het mogelijk is, zal er worden gekeken of er met een 
dubbel panel op DB en DA gejureerd kan worden. 
Juryleden kunnen op het juryformulier aangeven wat de voorkeur is en of zij 
willen wisselen per dagdeel welk onderdeel er gejureerd wordt. 
De jurypanels zien er als volgt uit: 
 

Individuele wedstrijden ( ere, eerste en tweede divisie) 
 

4 juryleden Moeilijkheid: 

• Subgroep DB1/DB2 beoordeelt BD, R en W(2) 

• Subgroep DA1/DA2 beoordeelt AD (2) 
           4 juryleden Artistiek 

• A1, A2, A3, A4 geeft de artistiek aftrek 
           4 juryleden Uitvoering 

• E1, E2, E3, E4 geeft de technische aftrek 
 
 

Groep- en duowedstrijden ( eerste en tweede divisie ) 
 

4 juryleden Moeilijkheid: 

• Subgroep DB1/DB2 beoordeelt BD, DE, R en W (2) 

• Subgroep DA1/DA2 beoordeelt DC (2) 
          4 juryleden Artistiek 

• A1, A2, A3, A4 geeft de artistiek aftrek 
           4 juryleden Uitvoering 

• E1, E2, E3, E4 geeft de technische aftrek 

 

5.4 Kleding jury 
Juryleden dienen representatief gekleed te zijn in donkerblauw of zwart met 
een witte top/blouse (geen spijkerkleding) 
 

5.5 Jury vergoeding 
Voor elke wedstrijd krijgt een jurylid dagdeelvergoeding en reiskosten van de 
KNGU. De KM-vergoeding is € 0,23 per kilometer, waarbij juryleden worden 
geacht zoveel als mogelijk samen te reizen. Dagdeelvergoeding is € 5,00 per 
d.d. (ochtend – middag - avond), waarbij <6 uur is 1 dd en >6 uur is 2 dd zijn.  
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Jurykosten worden door de organiserende vereniging gedeclareerd bij de 
kngu via declaratie@kngu.nl. Hiervoor ontvangt de organiserende vereniging 
een bestand met alle gegevens aangeleverd. Daarna is het aan de 
organiserende vereniging om de juryleden uit te betalen. Dit geschied zo snel 
mogelijk na de wedstrijd te gebeuren. 

 


