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1. Inleiding 

Het doel van dit protocol is om de organisatie van turnwedstrijden (en de 

deelnemende turnverenigingen) een richtlijn te bieden bij het beoordelen van de 

inschrijvingen en het organiseren van districtswedstrijden. 

 

2. Afkortingen 

DTC TH ZH District Technische Commissie Turnen Heren Zuid-Holland 

KNGU Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie 

LTC Landelijke Technische Commissie 

 

3. Definities 

Deadline De sluitingsdatum van het KNGU Loket conform de in de 

uitnodiging (van een bepaalde turnwedstrijd) genoemde 

laatste mogelijkheid tot inschrijven (van een turner).  

Jurykorps Het totaal van bij de turnwedstrijden aanwezige KNGU 

erkende juryleden inclusief de jury-supervisor. 

Loket Het web-gebaseerde systeem van de KNGU voor de 

inschrijving van turners, trainers en juryleden voor een 

bepaalde turnwedstrijd. 

Organisatie 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. 

Wedstrijdleiding Het DTC TH ZH samen met de organiserende vereniging 

 

4. Eigenaar van dit protocol  

Dit protocol is opgesteld door en wordt zo nodig aan veranderende 

omstandigheden aangepast door het DTC TH ZH. 

 

5. Toepassing van dit protocol 

Dit protocol is uitsluitend van toepassing op turnwedstrijden, die onder de 

verantwoordelijkheid van de DTC TH ZH georganiseerd worden in het district Zuid-

Holland. 

 

6. Uitgangspunt van dit protocol 

Het uitgangspunt van dit protocol is het organiseren van turnwedstrijden, op een 

zodanige wijze dat: 

Er sprake is van een uitgebalanceerd turnwedstrijddag (of -dagen). 

Elke turnvereniging de kans krijgt om aan de turnwedstrijd mee te doen. 

Elke turner een gelijke kans krijgt om zijn potentie te tonen. 

Incorrecte inschrijvingen (via het KNGU Loket) zo snel mogelijk geïdentificeerd 

worden opdat (mits dit adequate gecorrigeerd wordt) uitsluiting van turners en/of 

turnverenigingen voorkomen kan worden. 
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7. Verantwoordelijkheid van de turnvereniging 

De inschrijving voor (district) turnwedstrijden verloopt via het Loket van de KNGU, 

omdat dit de enige manier is om de juistheid van de gegevens van turners, trainers 

en turnverenigingen (via de database van de KNGU) te controleren. 

Via het KNGU Loket dienen de turnverenigingen hun turner(s) en jurylid (of juryleden) 

aan te melden. Echter (de huidige versie van) het KNGU Loket heeft niet voldoende 

functionaliteit om alle gegevens (zoals het niveau van een turner of het diploma van 

een jurylid) te controleren. 

Het is de verantwoordelijkheid van de turnvereniging om ervoor te zorgen dat een 

turner correct wordt ingeschreven via het KNGU Loket en dat een jurylid aan de 

vereiste kwalificaties voldoet.  

Inschrijvingen dienen uiterlijk op de in de uitnodiging vastgestelde sluitingsdatum 

(deadline) voltooid te zijn. Eventuele mutaties van de inschrijvingen dienen voor die 

deadline voltooid te zijn. Inschrijvingen en/of mutaties na de deadline worden niet 

geaccepteerd. 

De inschrijvingen kunnen bevestigd worden met een automatisch gegenereerde e-

mail vanuit het KNGU Loket. Het is de verantwoordelijkheid van de turnvereniging 

deze bevestiging aan te vragen, deze goed te controleren en zo nodig direct de 

inschrijving te corrigeren. 

In geval van onduidelijkheid over de wijze waarop turners, trainers en juryleden 

ingeschreven dienen te worden via het KNGU Loket, en/of twijfel over de 

geschiktheid van een jurylid, is het de verantwoordelijkheid van de turnvereniging 

om dit, ten minste 2 weken voor de deadline, bij de organisatie (DTC TH ZH) aan te 

kaarten.  

 

8. Controle 

Na sluiting van de inschrijftermijn (deadline) van het KNGU Loket, zal de organisatie, 

binnen 2 weken, de inschrijvingen van turners en juryleden controleren op de 

volgende aspecten: 

a) Aantal ingeschreven turners. 

b) Niveau ingeschreven turners. 

c) Ingeschreven juryleden (zie protocol “controle, selectie & inzet van 

juryleden”). 

d) Turners die om principiële redenen niet op zondag willen turnen. 

Indien de inschrijving van een turner en/of jurylid niet correct is, zal de organisatie de 

turnvereniging hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De turnvereniging dient 

onmiddellijk actie te ondernemen teneinde (gedeeltelijke) uitsluiting te voorkomen. 

Na de deadline worden er door de organisatie uitsluitend nog correcties van 

inschrijvingen geaccepteerd die (naar men naar redelijkheid mag aannemen) 

gebaseerd zijn op een foutieve invoer bij het KNGU Loket en de turnvereniging, 

zodra de organisatie daarom vraagt, de organisatie onmiddellijk van de juiste 

gegevens voorziet. 

De mogelijkheid om na de deadline te corrigeren is beslist niet bedoeld om de 

deadline “op te rekken”. De mogelijkheid om na de deadline te corrigeren is een 
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mogelijkheid die slechts sporadisch door de organisatie gegund zal worden. De 

beslissing om een correctie na de deadline wel/niet te accepteren ligt bij de 

organisatie en is bindend. 

 

9. Inschrijfgeld 

Voor elke turner die ingeschreven staat (bij het KNGU Loket) voor de turnwedstrijd op 

het moment van het verstrijken van de inschrijvingstermijn (deadline) is 

inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Indien de turner (of turnvereniging) na de deadline, om wat voor redenen dan ook, 

besluit om niet deel te nemen aan de turnwedstrijd, is er geen recht op restitutie van 

het inschrijfgeld (of een andere vorm van monetaire compensatie). 

 

Voor de hoogte van het inschrijfgeld worden de landelijke normen gevolgd. Deze 

landelijke normen worden per turnseizoen vastgesteld. In de uitnodiging voor elke 

turnwedstrijd zal het (eventueel gecorrigeerde) inschrijfgeld vermeld worden.  

 

10. Wedstrijdindeling 

Bij het maken van de wedstrijdindeling zal de organisatie rekening houden met de 

volgende aspecten: 

a) Aantal ingeschreven turners. 

b) Niveau van de turners (divisie, voorgeschreven/keuze oefenstof). 

c) Mogelijkheid tot doorstroming naar landelijke wedstrijden. 

d) Mogelijkheid om (grote groepen) turners van hetzelfde niveau te verdelen 

over twee wedstrijden met dezelfde jurykoppels. 

In principe zal de organisatie de indeling zodanig maken dat er een 

uitgebalanceerd geheel ontstaat: 

a) Gemiddeld 5 turners per toestel (30 turners per baan). 

b) Maximaal 2 banen per wedstrijdronde (60 turners per wedstrijdronde). 

c) Maximaal 240 turners per dag (4 wedstrijdronden per dag). 

Indien er minder dan 240 turners ingeschreven zijn, zal de wedstrijd uitsluitend op 

zaterdag plaatsvinden. 

Indien er (substantieel) meer dan 240 turners ingeschreven zijn, zal de wedstrijd over 

zaterdag en zondag verdeeld worden. De organisatie zal de ingeschreven turners 

verdelen over die 2 dagen, waarbij getracht wordt om rekening te houden met: 

a) Het turnniveau (dezelfde turnniveaus op dezelfde dag). 

b) Turners die om principiële redenen niet op zondag willen turnen. 

De wedstrijdindeling zal uiterlijk 4 weken voor de turnwedstrijd op de KNGU-website 

gepubliceerd worden.  

Deze wedstrijdindeling is definitief en bindend. Alleen bij bijzondere omstandigheden 

(bijvoorbeeld als het protocol “buitengewone weeromstandigheden” in werking 

gesteld wordt) kan de organisatie besluiten tot een (gedeeltelijk) nieuwe 

wedstrijdindeling. 
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Nadat de wedstrijdindeling gemaakt is, zal de bijpassende jury-indeling gemaakt 

worden (zie protocol “controle, selectie & inzet van juryleden”). 

 

11. Scoreverwerking 

Het beoordelen, berekenen en verwerken van de score van een turnoefening vindt 

plaats volgens het (landelijk) systeem gehanteerd door de LTC TH. 

Het streven is om de scores voor het einde van de wedstrijddag te publiceren op de 

website van de KNGU. 

 

12. Wedstrijdregels 

Als wedstrijdregels worden de (landelijke) wedstrijdregels van de KNGU gehanteerd; 

deze zijn als pdf te downloaden via de onderstaande link: 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-

heren/documenten-turnen-heren 

 

13. Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden 

In sommige gevallen vormen de districtswedstrijden een mogelijkheid tot 

doorstroming naar de landelijke KNGU-turnwedstrijden. Wanneer dit van toepassing 

is (en voor welke niveaus) wordt aangegeven in de uitnodiging voor de 

turnwedstrijd. 

Voor deze doorstroming gelden de (landelijk) geldende plaatsingsregels van de 

KNGU; deze zijn als pdf te downloaden via de onderstaande link: 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-

heren/documenten-turnen-heren 

 

14. Referenties 

a) DTC TH ZH: Protocol “controle, selectie & inzet van juryleden” 

b) DTC TH ZH: Protocol “buitengewone weersomstandigheden” 
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