Jurybeleid District Noord
Friesland, Groningen en Drenthe

Inleiding
Tijdens de najaarsvergadering in 2007 van het District Noord is het jurybeleid door
meerderheid van stemmen geaccepteerd door de vereniging. Na enkele jaren hiermee
gewerkt te hebben, was het dan ook tijd voor een evaluatie.
Afvaardiging vanuit het districtbestuur, technische commissie en verenigingen hebben het
huidige beleid grondig besproken.
Kort samengevat kan gesteld worden dat het beleid, zoals dat in 2007 is aangenomen,
de nodige vruchten heeft afgeworpen waardoor er al heel veel juryleden zijn opgeleid.
Helaas leert de prakrijk dat er ook altijd weer veel juryleden afhaken, waardoor het
jurybeleid gecontinueerd zal moeten worden. Dit om er zeker van te zijn dat we niet
terugvallen op een situatie waarbij er weer een groot te kort is aan juryleden.
Hier voor u ligt dan ook het vernieuwde jurybeleid, waarin in slechts enkele kleine
aanpassingen c.q. verduidelijkingen zijn opgenomen. De uitgangspunten van het jurybeleid
zullen ongewijzigd blijven, namelijk: “Er zullen geen inschrijvingen meer geaccepteerd
worden wanneer er niet gelijktijdig juryleden worden opgegeven”.
Het huidige jurybeleid heeft ervoor gezorgd dat op steeds meer wedstrijden goede en
voldoende juryleden zijn, waardoor onze turners en turnster de beoordeling krijgen waar ze
recht op hebben. Met deze kleine aanpassingen en het continueren van het jurybeleid hopen
we in het ook in toekomst het jurycorps op peil te kunnen houden.

Namens District Noord,
Flip Hoogeveen
Portefeuillehouder Technische zaken.

1. Algemene taken en verantwoordelijkheden
a. De verenigingen leveren voor alle wedstrijden die door het district worden
georganiseerd (NTS dames. NTS heren, Groepsspringen, Acro, RG en Trampoline)
voldoende juryleden aan.
b. Elke vereniging heeft een jurycoördinator.
c. Het District biedt voldoende jurycursussen aan.
d. Het hoofdwedstrijdjury (per regio) houdt een overzicht bij van juryleden die beschikbaar
zijn om te jureren voor andere verenigingen.
e. De TC deelt de opgegeven juryleden in en informeert de juryleden en
jurycoördinator hierover. Dit zal minimaal 3 weken voorafgaande van de
desbetreffende wedstrijd gebeuren.
2. Opgave juryleden bij inschrijving
a. Er worden geen inschrijvingen geaccepteerd wanneer er niet gelijktijdig juryleden
worden opgegeven d.m.v. het daarvoor bestemde opgavenformulier. Bij te
weinig geleverde juryleden worden minder deelnemers toegelaten.
a. Het aantal juryleden dat een vereniging moet leveren is gebaseerd op het aantal
deelnemers die zij opgeven voor een wedstrijd. Het aantal te leveren juryleden is het
aantal dat voor die wedstrijd moet worden geleverd. Een dag kan bestaan uit
meerdere wedstrijden (Turnen Dames kennen veelal drie rondes, dat zijn dan drie
wedstrijden). Als meerdere juryleden moeten worden geleverd, dan heeft één jurylid
voor meerdere wedstrijden de voorkeur (i.v.m. de reiskosten). Het aantal wordt per
wedstrijd vastgesteld en kan dus verschillen per wedstrijd. In de werkboeken en/of op de
site wordt aangegeven hoeveel juryleden moeten worden geleverd. Er wordt een staffel
naar aantal deelnemers gehanteerd. Het streven hierbij is dat de staffels zo klein
mogelijk zijn en dat bij wedstrijden met een groot aantal deelnemers van grotere
verenigingen, de onderste staffel (minst aantal deelnemers) ‘0 juryleden’ bevat.
b. Het aantal te leveren juryleden zal er opgericht zijn dat er niet meer dan twee juryleden
per toestel zullen zitten (TD/TH). Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle juryleden die
worden aangemeld ook daadwerkelijk worden ingezet.
c. Alle juryleden die voor de KNGU District Noord georganiseerde wedstrijden jureren
hebben recht op een reiskosten vergoeding van €0,23 per kilometer. Alleen de
reiskosten van de standplaats van de vereniging waar het jurylid voor jureert tot de
wedstrijdplaats worden vergoed.
d. De juryleden worden geacht zoveel mogelijk met elkaar of met de turnsters/vereniging
mee te rijden om zo de kosten zo laag mogelijk te houden.
3. Schaduwjuryleden
a. Schaduwjuryleden zijn juryleden die zelf graag extra willen oefenen tijdens
turnwedstrijden
b. Het cijfer van de schaduwjuryleden zullen niet mee worden genomen in
de uitslagverwerking
c. Er kan maximaal 1 schaduwjurylid per toestel aanschuiven
d. Schaduwjuryleden krijgen geen reiskosten vergoeding, maar worden wel
meegenomen in de verzorging.
4. Wedstrijddag
a. Bij over inschrijving van het aantal juryleden, bepaalt de TC wie er wel/niet jureert. Het
uitgangspunt is dat per jurytafel altijd juryleden van verschillende verenigingen worden
ingezet en dat in een seizoen zo veel mogelijk juryleden worden ingezet.
b. Bij verhindering van een jurylid zorgt de vereniging voor vervanging en meldt dit van te
voren aan de hoofd wedstrijdjury van de TC/werkgroep. Indien de verhindering met zich
meebrengt dat de vereniging te weinig juryleden heeft geleverd, moet een
administratieve vergoeding van € 45,00 per te weinig geleverd jurylid per wedstrijd
worden betaald. De vereniging krijgt hier een nota van toegestuurd.
5. Dispensatie
a. Wanneer een vereniging voor het eerst juryleden moet leveren met een ander of
hoger brevet (door bijvoorbeeld de promotie regeling of omdat een nieuwe

vereniging deelnemers heeft ingeschreven, die in het jaar ervoor nog niet deelnamen
aan wedstrijden, enz), krijgt de club voor het eerste seizoen dispensatie,

waardoor ze geen juryleden hoeven te leveren.
b. Kan een club ook het tweede seizoen niet (voldoende) juryleden leveren, dan worden
de deelnemers wel toegelaten tot de wedstrijden, maar zal er een boete van € 45,00
per te weinig geleverd jurylid per wedstrijd moeten worden betaald. De vereniging
krijgt hier een nota van toegestuurd.
c. Wanneer de vereniging het derde seizoen geen juryleden levert, worden de
inschrijfformulieren niet geaccepteerd en geretourneerd en kunnen de deelnemers
niet deelnemen aan de wedstrijden. Bij te weinig geleverde juryleden zullen er minder
deelnemers worden toegelaten.
d. De organiserende vereniging kan i.v.m. de organisatie van de wedstrijd dispensatie
aanvragen voor het leveren van juryleden voor de desbetreffende wedstrijd.

