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BIJLAGE 5 Leveren jurydagen en samenstelling jury 
  

5.1 Aantal te leveren juryleden en/of jurydagen eerste en ere divisie: 
Zolang de corona maatregelen dit dicteren zullen we ook dit jaar met één 
juryteam jureren. Zodra het weer mogelijk is wordt er gekeken of er kan worden 
gejureerd met twee juryteams. Naast het ingedeelde team zullen voor elke 
wedstrijd 5 juryleden reserve staan. Deze juryleden kunnen tot op de ochtend 
van de wedstrijd opgeroepen worden om te jureren indien een jurylid ziek is of 
corona verschijnselen heeft. 
De jurydagen zijn om deze reden in het seizoen 2021/2022 anders ingedeeld: 
 
Jurydagen ere divisie: 

• Verenigingen met 1 gymnast leveren elke wedstrijd 1 jurylid. 

• Verenigingen met >1 gymnast leveren elke wedstrijd 2 juryleden.  
Juryleden zijn zelf vrij zich in te schrijven voor de eredivisie wedstrijden. 
 
Jurydagen eerste divisie 

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

• Alle verenigingen leveren elke wedstrijd 1 jurylid. 
 
5.2 Aantal te leveren juryleden tweede divisie 

Bondskampioenschappen individueel: 
In totaal zijn er 10 juryleden nodig op de Bondskampioenschappen.  
Elk district dient drie juryleden te leveren.  
 
Jurydagen tweede divisie groep 
Omdat de tweede divisie groepswedstrijd gelijk wordt gehouden met de eerste 
divisie groepswedstrijd, zal deze worden gejureerd door RG-4 juryleden. 

• Alle verenigingen leveren elke wedstrijd 1 jurylid, indien mogelijk RG-4. 
 

5.3 Scoreformulieren 
In de tweede divisie wordt bij de groepswedstrijden gewerkt met 
scoreformulieren. Deze scoreformulieren, vier kopieën per oefening, dienen 
een week voor de betreffende wedstrijd naar de wedstrijd coördinator te zijn 
opgestuurd. 

 
5.4 Samenstelling jury 

TJZ maakt de jury-indeling van de landelijke wedstrijden. 
In de ere en eerste divisie wordt er gejureerd volgens CoP 2022-2024.  
In de tweede divisie wordt gejureerd volgens CoP 2017-2020.  

 
Er wordt met één jurypanel gejureerd zolang de coronamaatregelen dit 
dicteren. Zodra het weer mogelijk is, zal er worden gekeken of er weer met 
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twee juryteams kan worden gejureerd. De jurypanels zien er als volgt uit: 
 

Individuele wedstrijden ( ere en eerste 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 
 

Individuele wedstrijden ( tweede divisie) 
 

4 juryleden Moeilijkheid: 

• Subgroep D1/D2 beoordeelt BD en S (2) 

• Subgroep D3/D4 beoordeelt R en AD (2) 
           6 juryleden Uitvoering 

• Subgroep EA1/EA2 geeft de artistieke aftrek (2) 

• Subgroep ET1/ET2/ET3/ET4 geeft de technische aftrek (4) 
 

Groepswedstrijden ( eerste 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 
 

Duo- en groepswedstrijden ( tweede divisie) 
 

4 juryleden Moeilijkheid: 

• Subgroep D1/D2 beoordeelt BD, ED en S (2) 

• Subgroep D3/D4 beoordeelt R en DC (2) 
6 juryleden Uitvoering: 

• Subgroep EA1/EA2 geeft de artistieke aftrek (2) 

• Subgroep ET1/ET2/ET3/ET4 geeft de technische aftrek (4) 

 

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


