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 Bijlage 11. Prijstoekenning wedstrijden Turnen Dames 

 
Onderstaand is aangeven aan welke sporters in een bepaald niveau en per 

wedstrijdvorm de prijzen worden toegekend.  

 

11.1 Prijstoekenning Bovenbouw individueel 

 

Aan de sporters in de bovenbouw die deelnemen aan individuele wedstrijden 

worden de volgende prijzen toegekend: 

• Op plaatsingswedstrijden zowel landelijk als in het district wordt een medaille 

in goud, zilver en brons toegekend aan de sporter die respectievelijk op 

plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd; 

• Op landelijke halve finales wordt een medaille in goud, zilver en brons 

toegekend aan de sporter die respectievelijk op plaats 1, 2 en 3 in de 

wedstrijd is geëindigd; 

• Op de finale meerkamp zowel landelijk als in het district wordt een medaille in 

goud, zilver en brons toegekend aan de sporter die respectievelijk op plaats 

1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd; 

• Op de finale per toestel zowel landelijk als in het district wordt een medaille in 

goud, zilver en brons toegekend aan de sporter die respectievelijk op plaats 

1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd; 

• Aan de beste 3 sporters over het gehele seizoen wordt een medaille in goud, 

zilver en brons toegekend voor respectievelijk plaats 1, 2 en 3 van de 

optelsom van behaalde punten in de plaatsingswedstrijden, eventuele halve 

finale en finale. Naast deze medaille wordt ook een beker toegekend voor 

plaats 1, 2 en 3. Deze prijzen worden zowel landelijk als in het district 

toegekend. Deze prijs wordt voor de Eredivisie jeugd, junior en senior niet 

toegekend. 

 

11.2  Prijstoekenning Bovenbouw teams, supplement A, B, C en D 

 

Aan de sporters in de bovenbouw die deelnemen aan teamwedstrijden in 

supplement A, B, C en D worden de volgende prijzen toegekend: 

• Op plaatsingswedstrijden zowel landelijk als in het district wordt een medaille 

in goud, zilver en brons toegekend aan alle deelnemende sporters in het 

team dat respectievelijk op plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd; 

• Op landelijke halve finales wordt een medaille in goud, zilver en brons 

toegekend aan alle deelnemende sporters in het team dat respectievelijk op 

plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd; 

• Op landelijke finales teams  wordt een medaille in goud, zilver en brons 

toegekend aan alle deelnemende sporters in het team dat respectievelijk op 

plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd; 

• Aan alle sporters (zowel deelnemende als ingeschreven) van de beste 3 

teams over het gehele seizoen wordt een medaille in goud, zilver en brons 

toegekend voor respectievelijk plaats 1, 2 en 3 van de optelsom van 

behaalde punten in de plaatsingswedstrijden, halve finale en finale. Naast 
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deze medaille wordt ook een beker toegekend aan het team voor plaats 1, 2 

en 3. 

 

11.3  Prijstoekenning Bovenbouw, supplement E, F, G en H 

 

Aan de sporters in de bovenbouw die deelnemen aan teamwedstrijden in 

supplement E, F, G en H worden de volgende prijzen toegekend: 

• Op plaatsingswedstrijden in het district wordt een medaille in goud, zilver en 

brons toegekend aan alle sporters in het team dat respectievelijk op plaats 1, 

2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd (teamuitslag); 

• Op plaatsingswedstrijden in het district wordt een medaille in goud, zilver en 

brons toegekend aan de individuele sporter die respectievelijk op plaats 1, 2 

en 3 in de wedstrijd is geëindigd, per leeftijdscategorie (individuele uitslag); 

• Op de finale teams in het district wordt een medaille in goud, zilver en brons 

toegekend aan alle sporters in het team dat respectievelijk op plaats 1, 2 en 3 

in de wedstrijd is geëindigd (teamuitslag); 

• Aan alle sporters van de beste 3 teams over het gehele seizoen wordt een 

medaille in goud, zilver en brons toegekend voor respectievelijk plaats 1, 2 en 

3 van de optelsom van behaalde punten in de plaatsingswedstrijden en 

finale. Naast deze medaille wordt ook een beker toegekend  aan het team 

voor plaats 1, 2 en 3.  

• Op de finale meerkamp per leeftijdscategorie in het district wordt een 

medaille in goud, zilver en brons toegekend aan de sporters die 

respectievelijk op plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd zijn geëindigd; 

• Op de finale per toestel per leeftijdscategorie in het district wordt een 

medaille in goud, zilver en brons toegekend aan de sporters die 

respectievelijk op plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd zijn geëindigd. 

 

11.4 Prijstoekenning Middenbouw 

 

Aan de deelnemers in de middenbouw worden de volgende prijzen toegekend: 

• Op teamwedstrijden zowel landelijk als in het district wordt een medaille met 

goud, zilver en brons accent toegekend aan alle sporters in het team dat 

respectievelijk op plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd. Aan alle 

sporters in de teams die op plaats 4 en lager zijn geëindigd wordt een 

medaille met oranje accent toegekend; 

• Aan alle sporters van de beste 3 teams over het gehele seizoen wordt een 

medaille in goud, zilver en brons toegekend voor respectievelijk plaats 1, 2 en 

3 van de optelsom van behaalde punten in de teamwedstrijden. Deze prijzen 

worden zowel landelijk als in het district toegekend. 

• In de individuele wedstrijd, zowel landelijk als in het district, wordt een 

medaille in goud, zilver en brons toegekend aan de sporter die respectievelijk 

op plaats 1, 2 en 3 in de wedstrijd is geëindigd. 

 

 

11.5 Prijstoekenning Onderbouw 

 



  

Pagina 3 van 3 
 

Voor de sporters in de onderbouw die deelnemen aan meetmomenten wordt de 

waardering toegekend overeenkomstig de reglementen van het Basis Turnsysteem. 

 


