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Plaatsingsregeling Team Kampioenschappen toestelturnen 2020  

  

Voor de Team Kampioenschappen kan worden ingeschreven in de voorgeschreven 

en keuze oefenstof. De categorieën waarin kan worden ingeschreven zijn hieronder 

weergegeven.  

  

Voorgeschreven oefenstof:      

 Pupil 1 N2 (turnsters geboren in 2010 of 2011) 

 Pupil 2 N2 (turnsters geboren in 2009 of 2010) 

 Jeugd 1 N3 (turnsters geboren in 2008 of 2009) 

 

Turnsters worden ingeschreven in het niveau dat het beste bij hen past. Hier zijn geen 

beperkingen aan verbonden.  

  

Bij de teamwedstrijden in de voorgeschreven oefenstof bestaat een team uit 

maximaal 4 turnsters. Per toestel turnen 3 turnsters. De beste 2 cijfers tellen. Bij 

inschrijving dienen minimaal 3 turnsters te worden opgegeven. Een turnster kan 

slechts inschrijven voor één team. Een team mag samengesteld zijn uit turnsters van 

meerdere verenigingen 

  

Teams dienen zich via kwalificatie te plaatsen voor het bondskampioenschap teams.  

De LTC kan besluiten dat bepaalde niveaus zich rechtstreeks voor de finale plaatsen.    

  

Om in aanmerking te komen voor de prijzen op het bondskampioenschap teams 

alsmede voor plaatsing voor het bondskampioenschap teams dient ten minste 80 

punten gescoord te zijn op de wedstrijd die is aangeduid als kwalificatie.   

  

Inschrijving voor de teamwedstrijden 2020 dient te geschieden uiterlijk 30 september 

2020. Teams worden ingeschreven in het KNGU loket.  

 

Indien na sluiting van het loket blijkt dat in een categorie meer tams zijn 

ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, wordt gekeken naar 

inschrijfdatum + tijdstip. De eerst binnen gekomen inschrijvingen worden 

geaccepteerd.    

  

  



 

 

Keuze oefenstof:   

Categorie A: Jeugd 1, Jeugd 2, Junior en Senior, conform supplement A,  

Categorie B :Jeugd 1, Jeugd 2, Junior en Senior, conform supplement B  

Categorie C: Jeugd 1, Jeugd 2, Junior en Senior, conform supplement C  

Categorie D*: Jeugd1, Jeugd 2 en Junior, conform supplement D  

 

Turnsters worden ingeschreven in het niveau dat het beste bij hen past. Hier zijn geen 

beperkingen aan verbonden. 

    

Bij de teamwedstrijden in de keuze oefenstof bestaat een team uit 5 turnsters. Bij de 

kwalificatie turnen per toestel 3 turnsters, waarvan de beste 2 cijfers tellen. Bij het 

bondskampioenschap turnen per toestel 3 turnsters, waarbij 3 cijfers tellen. Bij 

inschrijving dienen minimaal 3 turnsters te worden opgegeven. Een turnster kan 

slechts inschrijven voor één team. Een team mag samengesteld zijn uit turnsters van 

meerdere verenigingen.  

 

Teams dienen zich via kwalificatie te plaatsen voor het bondskampioenschap teams.  

De LTC kan besluiten dat bepaalde niveaus zich rechtstreeks voor de finale plaatsen.    

  

Om op het bondskampioenschap teams voor de prijzen in aanmerking te komen 

dient minimaal 120 punten gescoord te worden. Voor plaatsing voor het 

bondskampioenschap teams dient ten minste 80 punten gescoord te zijn op de 

wedstrijd die is aangeduid als kwalificatie.  

  

Inschrijving voor de teamwedstrijden 2020 dient te geschieden uiterlijk 30 september 

2020. Teams worden ingeschreven in het KNGU loket.  

 

Indien na sluiting van het loket blijkt dat in een categorie meer tams zijn 

ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, wordt gekeken naar 

inschrijfdatum + tijdstip. De eerst binnen gekomen inschrijvingen worden 

geaccepteerd.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

*Bij wedstrijden in categorie D mag sprongnummer 3.10 uit de sprongtabel ook 

uitgevoerd worden door turnsters uit de 3e divisie  

 


