STAPPENPLAN MAKEN VAN JURYINDELING
District Technische Commissie Turnen Heren Zuid-Holland

Auteur: G. van der Wel

Versie 2020-10-07

District Technische Commissie
Turnen Heren Zuid-Hollan
1. Inleiding
Het doel van dit stappenplan is om de organisatie een richtlijn te bieden bij de
maken van een juryindeling voor de regionale wedstrijden.

2. Afkortingen
DTC TH ZH
KNGU
LTC

District Technische Commissie Turnen Heren Zuid-Holland
Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie
Landelijke Technische Commissie

3. Definities
Jurykorps
Landelijk jurykorps
Loket
Toestelhoofd

Organisatie

Het totaal van bij de turnwedstrijden aanwezige KNGU
erkende juryleden inclusief de jury-supervisor.
Dat deel van het jurykorps dat door scholing en ervaring
regelmatig ingezet wordt bij de jurering van landelijke door
de KNGU georganiseerde (bonds-) wedstrijden.
Het web-gebaseerde systeem van de KNGU voor de
inschrijving van turners, trainers en juryleden voor een
bepaalde turnwedstrijd.
Het meest ervaren jurylid en/of het jurylid met het hoogste
brevet, die bij een bepaald toestel aangewezen is als
“hoofd” van het juryteam.
De DTC TH ZH, die (namens de KNGU) verantwoordelijk is om
(samen met een turnvereniging) de regionale wedstrijden in
het district Zuid-Holland te organiseren.

4. Eigenaar
Dit stappenplan is opgesteld door en wordt zo nodig aan veranderende
omstandigheden aangepast door het DTC TH ZH.

5. Toepassing
Dit stappenplan is uitsluitend van toepassing op turnwedstrijden, die onder de
verantwoordelijkheid van de DTC TH ZH georganiseerd worden in de provincie ZuidHolland.

6. Uitgangspunt
Het uitgangspunt van dit stappenplan is om het protocol “controle, selectie & inzet
van juryleden” [ref 1] van een praktische uitwerking te voorzien t.a.v. de indeling van
juryleden.
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7. Startvoorwaarde
Het heeft pas zin dit stappenplan uit te voeren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• De inschrijving via het KNGU Loket is gesloten.
• De inschrijving van de juryleden is gecontroleerd [ref 1].

8. Stappenplan
Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen:
• Controle van de beschikbaarheid van de juryleden.
• Vaststellen van de kwalificaties van de juryleden.
• Vaststellen van de “rangorde” van de juryleden.
• Aanwijzen van de jury-supervisor.
• Controle van aantal hooggekwalificeerde juryleden.
• Indeling van de toestelhoofden.
• Indeling van de overige juryleden.
Elk van deze stappen worden hieronder nader uitgewerkt.

9. Controle beschikbaarheid juryleden
Turners kunnen niet ingeschreven worden via het KNGU Loket tenzij er ook juryleden
ingeschreven worden. Dit wordt gecontroleerd direct nadat de inschrijving gesloten
is [ref 1].
Er bestaat altijd een mogelijkheid dat juryleden ingeschreven zijn zonder dat zij dit
weten.
De organisatie zal alle juryleden een e-mail sturen en vragen te bevestigen dat zij
daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de turnwedstrijd.
Indien een jurylid aangeeft dat hij/zij niet beschikbaar is zal de turnvereniging, die
dat jurylid ingeschreven heeft, gevraagd worden een alternatief jurylid aan te
dragen.
Het niet beschikbaar zijn van een jurylid, zal niet leiden tot het stoppen van het
maken van een jury-indeling.

10. Kwalificaties juryleden
Van elk van de juryleden zal de organisatie de kwalificatie vaststellen, zijnde:
• Het niveau: Regionaal, Nationaal, Internationaal, Intercontinentaal,
• Het brevet: TH1, TH2, TH3, TH4, Internationaal, Intercontinentaal,
• De algemene ervaring: geen, weinig, veel, heel veel,
• De specifieke ervaring bij een bepaald toestel: geen, weinig, veel, heel veel.
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11. Onderlinge rangorde juryleden
Elk jurylid is in principe een gelijkwaardig lid van het jurykorps, echter verschillen zullen
er altijd zijn door opleidingsniveau en ervaring. Bij het vaststellen van de “rangorde”
van de juryleden geldt:
• Brevet is maatgevend boven ervaring
Voor de onderlinge vergelijking van de brevetten geldt de volgende rangorde:
• Intercontinentaal is hoger dan Internationaal,
• Internationaal is hoger dan Nationaal,
• Nationaal is hoger dan Regionaal.
Voor de onderlinge vergelijking van Nationale brevetten, of de onderlinge
vergelijking van Regionale brevetten geldt de volgende rangorde:
• TH4 is hoger dan TH1, TH2 of TH3,
• TH3 is hoger dan TH1 of TH2,
• TH2 is hoger dan TH1.

12. Aanwijzen van jury supervisor
De jury-supervisor is in principe het jurylid met de meeste ervaring.
Indien er meerder juryleden (nagenoeg) dezelfde ervaring hebben, zal de
organisatie de jury-supervisor aanwijzen.
Indien de jury-supervisor aangeeft liever geen jury-supervisor te willen zijn, zal een
ander ervaren jurylid gevraagd worden die taak op zich te nemen.
De jury-supervisor zal in principe ook meedoen als jurylid.

13. Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden
Het niveau en de kwalificatie van de juryleden wordt voorgeschreven bij de
inschrijving van de turners via het KNGU Loket. Deze wordt gecontroleerd direct
nadat de inschrijving gesloten is [ref 1].
Dit is echter geen garantie dat er ook voldoende hooggekwalificeerde juryleden
aanwezig zullen zijn.
Indien er onvoldoende hooggekwalificeerde juryleden ingeschreven zijn, zal de
organisatie binnen het landelijke jurykorps extra juryleden proberen te vinden met
tenminste TH3/ TH4 niveau.
Indien deze actie onvoldoende succesvol is, zullen alle wedstrijden waarvoor
hooggekwalificeerde juryleden nodig zijn in dezelfde wedstrijdronde of
wedstrijddagdeel gegroepeerd worden.
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Indien er niet voldoende hooggekwalificeerde juryleden zijn om dit mogelijk te
maken, zullen de hooggekwalificeerde juryleden met de turners mee rouleren bij de
toestellen.
Indien er ook niet voldoende hooggekwalificeerde juryleden om dit mogelijk te
maken, zullen er wedstrijden geschrapt worden. Vervolgens zal de juryindeling
(opnieuw) gemaakt worden.

14. Indeling toestelhoofden
De toestelhoofden zullen geselecteerd worden uit de juryleden die het hoogst in de
rangorde staan.
Er wordt bij deze selectie rekening gehouden met eventuele verzoeken van
juryleden voor een bepaald toestel.
Deze (relatief) ervaren juryleden zullen de hele wedstrijddag jureren, tenzij er zoveel
juryleden zijn dat dat niet nodig is.
Ten miste één keer per wedstrijddag wordt van toestel gewisseld.

15. Indeling toestelhoofden
De overige juryleden zullen geselecteerd worden uit het jurykorps dat overblijft na
“aftrek” van jury-supervisor/ toestelhoofden.
Aangezien deze juryleden (relatief) onervaren zijn, zal bij de indeling rekening
gehouden worden met hun:
• brevet,
• ervaring (op een bepaald toestel),
• voorkeur voor een bepaald toestel.
De minst ervaren juryleden zullen in principe gekoppeld worden met de meest
ervaren toestelhoofden.
Alle juryleden zullen in principe zo ingedeeld worden, zodat zij ervaring kunnen
opdoen.
Het aantal wedstrijden waarvoor zij ingedeeld worden hangt af van het aantal
juryleden en het aantal turnwedstrijden. Elk jurylid zal in principe even vaak
ingedeeld worden.
Er wordt bij de indeling geen rekening gehouden met de relatie jurylid en turner /
turnvereniging.
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Er wordt bij de indeling geen rekening gehouden met de voorkeur van een bepaald
jurylid voor een bepaald toestelhoofd (jurykoppel).
Ten miste één keer per wedstrijddag wordt van toestel gewisseld, tenzij het aantal
turners zo laag is dat er maar één wedstrijd gejureerd hoeft te worden. Als er van
toestel gewisseld wordt, zal ernaar gestreefd worden tevens van jurykoppel te
wisselen.

16. Referentie
1) DTC TH ZH: Protocol “controle, selectie & inzet van juryleden”
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