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Voorwoord 
 

Beste Turnliefhebbers, 

We gaan weer proberen een wedstrijdseizoen turnen dames te organiseren. 

Natuurlijk heeft de afgelopen periode een flinke impact gehad (en heeft het nog 

steeds) op veel mensen en verenigingen, waardoor er flink wat onzekerheden zijn 

wat betreft de stand van zaken. Daarnaast heeft de KNGU een forse verandering 

van het wedstrijdsysteem doorgevoerd en is er nieuwe oefenstof voor de jongere 

turnsters. Het zal dus een jaar worden waar het wel even wennen zal zijn, zowel aan 

de kant van de train(st)ers/turnsters als aan de kant van de organisatie.  

Dit handboek is bedoeld als richtlijn voor de wedstrijden die worden georganiseerd 

door de District Technische Commissie (DTC) turnen dames (TD) Mid-West (MW). De 

nieuwe wedstrijdopzet past moeilijk in de District/Regio/Rayonstructuur zoals wij die 

traditioneel kennen in MW, waardoor wij een aantal aanpassingen hebben moeten 

doen die in dit Handboek staan beschreven.  

Op dit moment (4 september 2021) is het Loket nog niet gereed om in te schrijven en 

is de definitieve versie van het Technisch Reglement ook nog niet op de website van 

de KNGU beschikbaar, maar dat zal binnenkort wel het geval zijn. 

Zoals al gezegd, het zal het even wennen zijn en er zullen misschien lopende het 

seizoen nog wel enkele aanpassingen komen. Door de onzekerheid over de 

inschrijvingen (zowel aantal als niveau) zullen wij als DTC de wedstrijdindeling, de te 

leveren juryleden en de assistentie bij de wedstrijden pas na sluiting van de 

inschrijving (30 sep) bekend maken.  

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, of wil je als vereniging je aanmelden voor 

assistentie bij een van de wedstrijden, mail dan naar dtctd@midwest.kngu.nl. 

Met vriendelijke groet. 

DTC TD MW 

  

mailto:dtctd@midwest.kngu.nl
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1. Indeling en algemene informatie Turnen Dames 
Alle clubs die deelnemen aan wedstrijden Turnen Dames (TD) worden geacht op de 

hoogte te zijn van de bepalingen en regels, die gesteld zijn in het huishoudelijk 
reglement van de KNGU, het technisch reglement turnen en het handboek binnen 

het district (en/of regio/rayon indien van toepassing). Ook in deze volgorde gelden 
de reglementen, ieder onderliggend document beschrijft punten die in een 

bovenliggend document niet benoemd wordt.  
 

1.1. Huishoudelijk reglement KNGU 

 

Onder hoofdstuk 3 Wedstrijden staan de algemene regels die 
moeten worden gevolgd bij wedstrijden, evenementen en 

sportgerichte activiteiten georganiseerd door de KNGU, 
geledingen van de KNGU of door leden van de KNGU onder 

auspiciën van de KNGU of geledingen van de KNGU. 
https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huishoudelij
k-reglement 

 

1.2. Technisch reglement turnen 

 

Het technisch reglement turnen bevat de aanvullende 
bepalingen met betrekking tot de wedstrijden en 
evenementen van de KNGU discipline turnen. Dit technisch 

reglement is een aanvulling op hoofdstuk 3 van het 
huishoudelijk reglement van de KNGU. Dit technisch reglement 

geldt voor zowel landelijke wedstrijden als wedstrijden die 
onder auspiciën van de District Technische Commissie (DTC) 

worden georganiseerd (districts-, provinciale, regionale- en 
rayonwedstrijden). 
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-

coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-
dames  

 
Op de DG webpagina Wedstrijdzaken staat ook specifieke 

informatie over de wedstrijdoefenstof en juryzaken.  

 

 
 

Op de DG webpagina Wedstrijden en uitslagen staat de 

informatie m.b.t. de locatie van de wedstrijdaccommodatie, 

indeling van sporters alsmede het tijdschema. De commissie 
streeft er naar om deze specifieke informatie minimaal twee 
weken voorafgaand aan de wedstrijd te plaatsen. 

 
 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huishoudelijk-reglement
https://dutchgymnastics.nl/kngu/kerndocumenten/huishoudelijk-reglement
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/wedstrijdsysteem-en-oefenstof-juryleden
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/wedstrijden-en-uitslagen
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Via het inschrijfsysteem (het loket) is het mogelijk om de sporters 

in te schrijven voor  landelijke wedstrijden en wedstrijden in het 

district (regio-rayon indien van toepassing).  
 

 
 

Informatiepagina nieuwe oefenstof en wedstrijdsysteem 
 

 
 

YouTube afspeellijst voorbeelden oefenstof 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://cms.kngu.nl/login
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/nieuw-wedstrijd-en-oefenstof-systeem
https://www.youtube.com/c/DutchGymnasticsKNGU/playlists
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2. Wedstrijdplanning turnen dames 2021-2022  
 

2.1. Wedstrijdplanning turnen dames landelijk 

De wedstrijdenplanning voor de landelijke wedstrijden turnen dames kan gevonden 

worden op de volgende webpagina: https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-

coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdinformatie-turnen-dames onder het 

kopje: ‘Landelijk’ 

 

2.2. Wedstrijdplanning turnen dames district Mid-West 

 

Afkortingen 

PW: Plaatsingswedstrijd 

BB: Bovenbouw 

MB: Middenbouw 

 

Een team wedstrijd wordt aangeduid door het woord Team en het supplement. 

Individuele wedstrijden worden aangeduid met de beschrijving van de 
leeftijdscategorie en divisie.  

De middenbouw kent alleen teams en wordt gesproken over een wedstrijd. 
 

Alle categorieën onder voorbehoud. De definitieve categorieën per wedstrijddag 
worden bekend gemaakt na sluiting van de inschrijvingen. 
 

Datum  Wedstrijd  Organiserende 

vereniging  

Wedstrijdlocatie  Inschrijfperiode 

11/12/21  BB 1e plaatsingswedstrijd 
Teams Sup D en Individueel 
jeugd Div 3  

Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

 Sluiting 30 sep. 

12/12/21 MB 1e wedstrijd Niveau 2+3 Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 

Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

18/12/21 BB 1e plaatsingswedstrijd 

jeugd Div 2, junior Div 3, 
Senior Div 4 

Vacant Turnhal 

Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

 19/12/21 MB 1e wedstrijd Niveau 2+3 Vacant Turnhal 

Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

 29/1/22 MB 2e wedstrijd Niveau 2+3 Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 

Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

 30/1/22 BB 2e plaatsingswedstrijd 
Teams Sup D en Individueel 

jeugd Div 3 

Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 

Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

 5/2/22 MB 2e wedstrijd Niveau 2+3 Vacant Turnhal 

Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdinformatie-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/wedstrijdinformatie-turnen-dames
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6/2/22 BB 2e plaatsingswedstrijd 
jeugd Div 2, junior Div 3, 
Senior Div 4 

Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

Sluiting 30 sep. 

2/4/22 BB Districtskampioenschap 
jeugd Div 3, senioren Div 4 

MB Districtswedstrijd 
individueel Niveau 2+3 

Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 

Amsterdam  

Afmelden uiterlijk 
20 feb. 

21/5/22 Regiowedstrijd NH Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

 

21/5/22 Regiowedstrijd MN  Turn Inn, Amersfoort  

11/6/22 Regiowedstrijd NH Vacant Turnhal 

Sportcentrum Sloten, 
Amsterdam  

 

11/6/22 Regiowedstrijd MN  Turn Inn, Amersfoort  

12/6/22 Regiowedstrijd NH Vacant Turnhal 
Sportcentrum Sloten, 

Amsterdam  

 

18/6/22 Regiowedstrijd MN  Turn Inn, Amersfoort  
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3. Samenstelling commissies turnen dames  in het district 

 

District technische commissie TD Mid-West dtctd@midwest.kngu.nl 

Naam Functie Mailadres: 

Gijs Afink Voorzitter dtctd@midwest.kngu.nl 

Els Pluimakers Secretaris dtctd@midwest.kngu.nl 

Stephanie Hermans en 
Linda Scholtens 

Wedstrijdzaken BB sup D 
en jeugd Div 3, MB 

Niveau 2+3 

dtctd@midwest.kngu.nl 

Hillie Appel Juryzaken BB BB sup D en 
jeugd Div 3, MB Niveau 

2+3 

dtctd@midwest.kngu.nl 

Bob Zwaal Financiële zaken/Loket dtctd@midwest.kngu.nl 

 

Werkgroep Regio TC TD Noord-Holland wg.td.nh@midwest.kngu.nl 

Naam Functie Mailadres: 

Daphne van der Lans Wedstrijdzaken 
Regiowedstrijden NH 

wg.td.nh@midwest.kngu.nl 

Gijs Afink Juryzaken 
Regiowedstrijden NH 

wg.td.nh@midwest.kngu.nl 

   

Werkgroep Regio TC TD Midden-Nederland wg.td.mn@midwest.kngu.nl 

Naam Functie Mailadres: 

Gerrie Papavoine Wedstrijdzaken 
Regiowedstrijden MN 

wg.td.nmn@midwest.kngu.nl 

Els Pluimakers Juryzaken 
Regiowedstrijden MN 

wg.td.mn@midwest.kngu.nl 

 

 

 
Webpagina contact 

turnen dames 

 
Nieuwsbrieven KNGU 

  

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/contact-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/contact-turnen-dames
https://dutchgymnastics.nl/kngu/nieuwsbrieven
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4. Plaatsingsregeling  
 

De plaatsingsregeling is opgenomen in bijlage 3 van het 
Technisch Reglement. Hieronder zijn de afwijkingen van deze 

regeling opgenomen die voor de wedstrijden in het district van 
toepassing zijn. Voor hetgeen hier niet is opgenomen, geldt het 

Technisch Reglement. 
 

 
Binnen district Mid-West hebben wij traditioneel een verdeling van wedstrijden tussen 

district (NTS 2017 div1-3, N1-4), regio (districts/regiokampioenschappen NTS 2017 div 

4-6, D1-3) en rayons (voorwedstrijden NTS 2017 div 4-6, D1-3 + diverse wedstrijden alle 

niveaus).  De nieuwe wedstrijdopzet zoals die is weergegeven in bijlage 3 van het 

Technisch Reglement past echter niet helemaal in de huidige organisatiestructuur 

van district Mid-West. Om de nieuwe wedstrijdopzet binnen de organisatiestructuur 

van district-regio-rayon te schikken en om de organisatorische last voor de DTC/RTC 

niet ineens enorm te laten toenemen, hebben wij een aantal aanpassingen gedaan 

die hieronder staan beschreven.  

 

Afwijkingen t.o.v. bijlage 3: 

 

2. Individuele wedstrijden bovenbouw 

 

2e divisie jeugd en 3e divisie junior 

 
Voor deze niveaus worden twee plaatsingswedstrijden in het district georganiseerd. 

 

3e divisie jeugd, 4e divisie junior en senior en 5e divisie senior 

 

De 3e divisie jeugd en 4e divisie senior turnen enkel districtswedstrijden. De 4e divisie 
junior en 5e divisie senior turnen binnen het rayon met een wedstrijdaanbod zoals 

supplement F, G en H). Landelijk worden geen wedstrijden voor deze niveaus 

aangeboden… 

…Voor de 3e divisie jeugd en 4e divisie senior worden twee plaatsingswedstrijden in 

het district georganiseerd… 

…Er zal geen districtstoestelfinale worden georganiseerd. 
 

Supplement E, F, G en H (m.u.v. 3e divisie jeugd) 

 

Zie voor de plaatsingsregeling hoofdstuk 3 teamwedstrijden van dit document.  

 
 

3. Teamwedstrijden Bovenbouw 

 

Supplement D 

 

Voor dit supplement worden twee plaatsingswedstrijden in het district georganiseerd…  

Supplement E 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten-turnen-dames
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De sporters in dit supplement turnen binnen de rayons (dus ook jeugd divisie 3 in 

teamverband!). Landelijk worden geen wedstrijden voor dit supplement 

aangeboden… 

 

Verdere details over teamwedstrijden Supplement E en Supplement F, G en H 

worden beschreven in de Rayonhandboeken. 

…Er zal komend seizoen op Regioniveau (Noord-Holland en Midden-Nederland) 

alleen een meerkampfinale individueel per leeftijdscategorie worden georganiseerd 

voor supplement E (m.u.v. 3e divisie jeugd, die kunnen zich via individuele 

districtswedstrijden plaatsen voor de districtsfinale meerkamp), F, G en H (m.u.v. 

junior G en senior H, wat in het oude systeem onder de divisie 7 viel). 

Er zullen geen teamfinales op Regioniveau worden georganiseerd. 

4.  Teamwedstrijden Middenbouw  

Niveau 2, 3 en 4  

De sporters in niveau 2 en 3 turnen enkel districtswedstrijden en niveau 4 turnt 
in de rayons (zie handboek rayon)… 

Voor de niveaus 2 en 3 worden twee teamwedstrijden in het district georganiseerd. 

Niveau 4, 5, 6 en 7  

De sporters in deze niveaus turnen in de rayons… 

Op alle teamwedstrijden kan doorstroming naar een meerkampwedstrijd per niveau 
(en per leeftijdscategorie, onder voorbehoud) in de regio behaald worden… 
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5. Aanmelden juryleden 
 

Het aantal en niveau van de juryleden voor de districtswedstrijden in dec/jan/feb zal 

kort na sluiting van de inschrijving worden bepaald. De jury zal vervolgens voor 1 

november moeten worden opgegeven d.m.v. het juryopgaveformulier dat bij de 

wedstrijd in de KNGU agenda zal worden geplaatst. De jury zal worden berekend 

a.h.v. de inschrijvingen voor de combinatie van individueel en team BB en team MB. 

De juryindeling zal ook worden verspreid over alle wedstrijden, dus juryleden zitten 

niet per definitie bij wedstrijden van de vereniging die hun heeft opgegeven. Niet 

tijdig opgeven van jury of het niet op komen opdagen van het jurylid zal leiden tot 

het buiten mededinging meedoen van de turnsters voor de desbetreffende 

wedstrijd van de in gebreke blijvende vereniging. Als wedstrijd wordt hierbij 

beschouwd de combinatie van individueel en team BB en team MB, maar 

onderverdeeld in wedstrijd 1 + 2. 

 

6. Inschrijftermijn in inschrijfsysteem 

 

Voor de districtswedstrijden bovenbouw en middenbouw: zie het Technisch 

Reglement Turnen hoofdstuk 7. Uiterste inschrijfdatum Loket 30 september 2021. 
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7. District-specifieke regels 
  

7.1. Plaatsingswedstrijden BB Supplement D 

- Teamwedstrijd, inschrijven uiterlijk 30 september 2021. 

- Inschrijfgeld € 45 per team per wedstrijd, totaal 2 wedstrijden. 

- Doorstroom naar landelijke teamwedstrijden. 

- 1e wedstrijdronde op 11, 12, 18 of 19 december 2021, 2e wedstrijdronde op 29, 

30 januari, 5 of 6 februari 2022. Indeling wordt z.s.m. na sluiting inschrijving 

bepaald. 

- Eis levering juryleden wordt z.s.m. na sluiting inschrijving bepaald. 

- Uiterste datum levering juryleden 31 oktober 2021. 

- Naam wedstrijd in Loket (o.v.): District Mid-West Team Supplement D 

7.2. Plaatsingswedstrijden BB Jeugd Div. 2-3, Junior Div 3 en Senior Div 4 

- Individuele meerkamp, inschrijven uiterlijk 30 september 2021. 

- Inschrijfgeld € 15 per wedstrijd, totaal 2 wedstrijden. 

- Doorstroom naar landelijke meerkampwedstrijden individueel (alleen jeugd 

Div 2 en junior Div 3) en Districtsfinale meerkamp individueel (alleen jeugd Div 

3 en senior Div 4) op 2 april 2022. 

- 1e wedstrijdronde op 11, 12, 18 of 19 december 2021, 2e wedstrijdronde op 29, 

30 januari, 5 of 6 februari 2022. Indeling wordt z.s.m. na sluiting inschrijving 

bepaald. 

- Eis levering juryleden wordt z.s.m. na sluiting inschrijving bepaald. 

- Uiterste datum levering juryleden 31 oktober 2021. 

- Naam wedstrijd in Loket (o.v.): District Mid-West Jeugd 2e divisie/District Mid-

West Junior 3e divisie/District Mid-West Jeugd 3e divisie/District Mid-West 

Senior 4e divisie. 

7.3. Wedstrijden MB niveau 2 en 3 

- Teamwedstrijd, inschrijven uiterlijk 30 september 2021. Individueel inschrijven 

mogelijk en turnsters worden dan tot/met teams samengevoegd.. 

- Inschrijfgeld € 15 per teamlid per wedstrijd, totaal 2 wedstrijden. 

- Doorstroom naar Districtswedstrijden meerkamp individueel op 2 april 2022. 

- 1e wedstrijdronde op 11, 12, 18 of 19 december 2021, 2e wedstrijdronde op 29, 

30 januari, 5 of 6 februari 2022. Indeling wordt z.s.m. na sluiting inschrijving 

bepaald. 

- Eis levering juryleden wordt z.s.m. na sluiting inschrijving bepaald. 

- Uiterste datum levering juryleden 31 oktober 2021. 

- Naam wedstrijd in Loket (o.v.): District Mid-West Middenbouw niveau 2/District 

Mid-West Middenbouw niveau 3. 

7.4. Districtsfinale BB en Districtswedstrijden MB Individueel 

- Individuele meerkamp 2 april 2022, inschrijving automatisch (afmelden uiterlijk 

20 feb 2022). 

- Inschrijfgeld € 15, totaal 1 wedstrijd. 

- Doorstromingsaantallen worden uiterlijk 1 januari 2022 bekend gemaakt. 

- Eis levering juryleden wordt z.s.m. na 6 februari 2022 bekend gemaakt. 
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- Uiterste datum levering juryleden 1 maart 2022. 

7.5. Regiofinales 

- Voor Noord-Holland en Midden-Nederland afzonderlijk zullen er individuele 

meerkampwedstrijden op Regioniveau worden gehouden voor de 

Middenbouw niveau 4-7 en Regiofinales voor Bovenbouw Div 4 jeugd + 

Junior, Div 5 en Div 6. Inschrijving automatisch a.h.v. doorstroming. Afmelden 

uiterlijk 4 weken voor datum wedstrijd. 

- Inschrijfgeld € 15, totaal 1 wedstrijd. 

- Doorstromingsaantallen worden uiterlijk 1 februari 2022 bekend gemaakt. 

- Eis levering juryleden wordt t.z.t. aan de Rayons bekendgemaakt. 

- Uiterste datum levering juryleden 4 weken voor datum wedstrijd. 

7.6. Regels levering juryleden 

De deelnemende verenigingen zijn verplicht om voor alle wedstrijden georganiseerd 

door de DTC TD Mid-West, gebrevetteerde juryleden op te geven. De opgave van 
het aantal juryleden met het juiste brevet is de verantwoordelijkheid van de 

deelnemende verenigingen. Als blijkt dat de opgave van juryleden niet voldoende 
of niet correct is zullen de sporters van desbetreffende vereniging(en) buiten 

mededinging aan de wedstrijd deelnemen. 

Het aantal juryleden en met welk brevet een vereniging moet leveren staat 
gespecificeerd bij de informatie van desbetreffende wedstrijd (voor seizoen 2021-

2022 wordt deze informatie begin oktober, na sluiting van de inschrijving, 
bekendgemaakt). 

Bij verhindering van het opgegeven jurylid zorgt de vereniging voor vervanging en 
meldt dit tijdig aan de betreffende organisatie (hoofd wedstrijdjury). De vereniging is 

verantwoordelijk voor de vervanging van het verhinderde jurylid. 

De wedstrijdorganisatie zal de juryleden (inclusief reserve juryleden) die worden 
ingedeeld op een wedstrijd uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd informeren. Niet 

ingedeelde juryleden ontvangen bericht dat ze voor de desbetreffende wedstrijd 
zijn uitgeloot. 

Op de dag van de wedstrijd heeft de organisatie de plicht om de juryleden een 
goede verzorging aan te bieden, dat wil zeggen voldoende consumpties en indien 
de wedstrijd na 19.45 uur zal eindigen een eenvoudige maaltijd. 

De juryleden hebben recht op een reiskostenvergoeding op basis van openbaar 
vervoer of indien per auto wordt gereisd op basis van € 0,23 per kilometer. Om de 

reiskosten te beperken is het wenselijk dat juryleden zoveel mogelijk samen reizen en 
dat zij bij voorkeur de gehele dag inzetbaar zijn. 

De reiskostenvergoeding wordt indien mogelijk op de wedstrijddag door de 
organisatie aan de juryleden uitbetaald of anders overgemaakt via de bank.  

Juryleden kunnen uitsluitend opgegeven worden middels het daarvoor bestemde 

formulier dat te vinden zal zijn in de KNGU-agenda bij de betreffende wedstrijd.  

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen 

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen
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Het per e-mail gestuurde opgaveformulier juryleden wordt ook per email bevestigd. 
Indien er niet binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging van de inschrijving van 
juryleden door de vereniging is ontvangen, dient door de vereniging zelf, telefonisch 

contact te worden opgenomen met de betreffende contactpersoon van de DTC. 
Contactpersonen van de DTC nemen géén contact op met de verenigingen waar 

de opgaveformulieren blijven.  

Opgaveformulieren juryleden die na het verstrijken van de opgave datum binnen 

komen, worden niet meer in behandeling genomen.  

Onvolledig ingevulde opgaveformulieren voor juryleden m.b.t. districtswedstrijden 

worden per email teruggestuurd en worden pas geaccepteerd als alle gegevens, 

dus ook met opgave van de vereiste juryleden, compleet zijn! 

Voor de Regiofinales met doorstroming vanuit de Rayons gelden bovenstaande 

regels voor het Rayon i.pv. een vereniging. 

7.7. Assistentie bij wedstrijden 

Direct na de sluiting van de inschrijvingen zullen door de DTC voor de 

Disctrictswedstrijden verenigingen worden aangewezen (via loting) om te assisteren. 

Voor deze assistentie geldt een vergoedingsregeling. Bij het verzaken van de 

assisterende taak (die voor de wedstrijddatum duidlijk zal worden 

gecommuniceerd), geheel of gedeeltelijk, gelden dezelfde sancties als voor het niet 

leveren/verschijnen van juryleden (zie 8.4.) en zal ook de vergoeding (gedeeltelijk) 

komen te vervallen. 

Verenigingen die assisteren bij Districtswedstrijden zijn de 2 daaropvolgende 

seizoenen vrijgesteld van assistentie voor dezelfde Districtswedstrijden.  

Voor de Regiofinales worden Rayons angwezen voor assistentie. 

7.8. Wedstrijdnummers & uitslag  

De wedstrijdnummers kunnen op de dag zelf opgehaald worden bij de infostand.  

Indien bij het inleveren van de nummers blijkt dat een of meerdere nummers 

ontbreken en/of onherstelbaar beschadigd zijn, zal er € 2,50 per nummer in rekening 

gebracht worden.   

Aan het einde van de wedstrijden zullen de uitslagen op papier, indien mogelijk, 

worden meegegeven. Daarnaast zullen de uitslagen van de wedstrijden geplaatst 

worden op Wedstrijden & Uitslagen.  

 

7.9. Entree  

Bij wedstrijden in het district wordt  € 2,50 entree geheven. 

 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/harmonisatie-en-kostendragers
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen?sortField=From&sortDirection=ASC&month=12&year=2021&region=2&discipline=4
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