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Bijlage 3. Plaatsingsregeling Turnen Dames 

 

1. Algemeen 

Een team kan bestaan uit sporters van één vereniging of uit meerdere verenigingen. 

Sporters die enkel op landelijke wedstrijden turnen, kunnen combinaties maken van 

verenigingen in heel Nederland. Sporters die wedstrijden in districten turnen, kunnen 

combinaties maken van verenigingen binnen de betreffende districten. De 

samenstelling van een team in supplement A t/m D mag gewijzigd worden tot één 

week voor de eerste plaatsingswedstrijd. Hierna zijn wijzigingen in de 

teamsamenstelling niet meer toegestaan. 

 

Om in aanmerking te komen voor de prijzen op een wedstrijd en voor plaatsing voor 

de finales meerkamp dient ten minste 38 punten gescoord te zijn op de wedstrijd(en) 

die tot plaatsing voor de finale leiden. 

 

Om in aanmerking te komen voor de prijzen op een wedstrijd en voor plaatsing voor 

een toestelfinale dient ten minste 9,5 punten gescoord te zijn op de wedstrijd die is 

aangeduid als kwalificatie.  

 

Waar in deze regeling sprake is van een district, kan dit ook een werkgebied in een 

district zijn (regio, provincie of rayon). Deze nuance wordt aangegeven in de 

handboeken van de betreffende districten en/of werkgebieden. 

 

In deze regeling zijn het gewenste aantal wedstrijden opgenomen voor de 

verschillende niveaus. In het seizoen 2022 – 2023 kan het echter voorkomen dat deze 

aantallen niet gehaald worden. Dit kan voorkomen, omdat bijvoorbeeld meer sporters 

inschrijven dan vooraf verwacht is, of dat de wens en belasting van de vrijwilligers niet 

in evenwicht zijn. Voorafgaand aan het seizoen wordt dit naar de ingeschreven 

verenigingen gecommuniceerd. 

 

2. Individuele wedstrijden bovenbouw 

Binnen het NTS zijn er voor de individuele wedstrijden bovenbouw 4 divisies. Hieronder 

wordt per niveau uitgewerkt op welke wijze de doorstroming plaatsvindt. Als laatste is 

de uitwerking van de eredivisie opgenomen. 

 

Individueel aanbod NTS 

NTS Jeugd Junior Senior 

Supplement A 
  

1e divisie 

Supplement B 
 

1e divisie 2e divisie 

Supplement C 1e divisie 2e divisie 3e divisie 

Supplement D 2e divisie 3e divisie 4e divisie 

 

1e divisie jeugd, junior en senior, 2e divisie junior en senior en 3e divisie senior 

De sporters in deze niveaus turnen enkel landelijke wedstrijden. De districten hoeven 

geen wedstrijden voor deze sporters te organiseren.  
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Voor deze niveaus worden drie landelijke plaatsingswedstrijden georganiseerd. Bij 

iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking, een aantal punten 

aan de sporter toegekend. De punten die worden toegekend versus de behaalde 

ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in alle plaatsingswedstrijden wordt 

de doorstroming naar de landelijke halve finale bepaald. Het exact aantal door te 

stromen sporters wordt na de inschrijving door de LTC Turnen bekend gemaakt.  

Doorstroming naar de halve finale is sowieso aan de orde voor de sporters die ranking 

1, 2 of 3 hebben behaald op één van de plaatsingswedstrijden. 

 

In de halve finale worden wederom punten aan de sporter toegekend op basis van 

de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de halve finale worden 

opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden. Het totaal aantal 

behaalde punten in de plaatsingswedstrijden en halve finale bepaalt de doorstroming 

naar het bondskampioenschap meerkamp (finale). Het exact aantal door te stromen 

sporters wordt na de inschrijving door de LTC Turnen bekend gemaakt. Doorstroming 

naar het bondskampioenschap meerkamp is sowieso aan de orde voor de sporters 

die ranking 1, 2 of 3 hebben behaald op de halve finale. 

 

Tijdens het bondskampioenschap meerkamp worden wederom punten aan de 

sporter toegekend op basis van de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van 

de finale worden opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden 

en halve finale. Tijdens het bondskampioenschap meerkamp wordt er zowel een 

bondskampioen gehuldigd op basis van ranking op de finaledag, als de sporter die 

gedurende het gehele seizoen de meeste punten behaald heeft 

(plaatsingswedstrijden, halve finale en finale bij elkaar opgeteld).  

 

Indien bij een doorstroming twee of meer sporters hetzelfde aantal punten behaald 

hebben, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op de drie 

plaatsingswedstrijden en eventuele halve finale de doorstroming. De sporter met de 

hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen.  

 

Indien bij de finale twee of meer sporters hetzelfde aantal punten behaald hebben 

over het gehele seizoen, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden, halve finale en finale de ranking. De sporter met de hoogste 

opgetelde totaalscore behaalt de hoogste ranking. 

 

Op de halve finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald 

worden. De doorstroming vindt hier op ranking plaats. Bij gelijke plaats wordt de 

tiebreak regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is. In totaal zijn 

8 plaatsen per toestel en per niveau beschikbaar in de toestelfinale. Tijdens het 

bondskampioenschap per toestel worden de prijzen verdeeld op basis van de 

behaalde ranking op de finaledag. Bij gelijke plaats wordt de tiebreak regel 

toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is. 

 

Voor het bondskampioenschap meerkamp en bondskampioenschap toestellen wordt 

1 reservesporter aangewezen per halve finale. 
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Toestelspecialisten 1e en 2e divisie senior 

In de 1e of 2e divisie senior is het ook mogelijk om als toestelspecialist uit te komen. 

Een sporter in deze categorie dient zich op de voorgeschreven wijze in te schrijven 

voor de plaatsingswedstrijden. Op deze wedstrijden dient ten minste onderstaande 

score op het betreffende toestel geturnd te worden. Indien deze score wordt 

behaald, wordt de sporter voor dat betreffende toestel als extra deelneemster aan 

een landelijke halve finale toegevoegd. Indien een sporter zich via de meerkamp 

plaatst, is van een extra toevoeging geen sprake meer, aangezien zij reeds is 

opgenomen in de deelnemersindeling. 

 

De volgende puntennormen worden gehanteerd voor de 1e divisie: 

• Sprong: 12,80 punten op basis van het gemiddelde van twee verschillende 

sprongen; 

• Brug: 12,30 punten; 

• Balk: 12,10 punten; 

• Vloer: 12,90 punten. 

 

De volgende puntennormen worden gehanteerd voor de 2e divisie: 

• Sprong: 12,60 punten op basis van het gemiddelde van twee verschillende 

sprongen; 

• Brug: 11,50 punten; 

• Balk: 12,00 punten; 

• Vloer: 12,50 punten. 

 

2e divisie jeugd en 3e divisie junior 

De sporters in deze niveaus turnen de plaatsingswedstrijden in het district en de 

halve finale en finale landelijk. De districten hoeven enkel de plaatsingswedstrijden 

voor deze sporters te organiseren.  

 

Voor deze niveaus worden twee plaatsingswedstrijden in het district georganiseerd. Bij 

iedere wedstrijd wordt aan de hand van de behaalde ranking, een aantal punten 

aan de sporter toegekend. De punten die worden toegekend versus de behaalde 

ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in alle plaatsingswedstrijden wordt 

de doorstroming naar de landelijke halve finale bepaald. Deze doorstroming moet 

uiterlijk 15 februari van het betreffende jaar bekend zijn. Het exact aantal door te 

stromen sporters wordt na de inschrijving door de LTC Turnen bekend gemaakt.  

 

In de halve finale worden wederom punten aan de sporter toegekend op basis van 

de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de halve finale worden 

opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden. Het totaal aantal 

behaalde punten in de plaatsingswedstrijden en halve finale bepaalt de doorstroming 

naar het bondskampioenschap meerkamp (finale). Het exact aantal door te stromen 

sporters wordt na de inschrijving door de LTC Turnen bekend gemaakt. Doorstroming 

naar het bondskampioenschap meerkamp is sowieso aan de orde voor de sporters 

die ranking 1, 2 of 3 hebben behaald op de halve finale. 
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Tijdens het bondskampioenschap meerkamp worden wederom punten aan de 

sporter toegekend op basis van de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van 

de finale worden opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden 

en halve finale. Tijdens het bondskampioenschap meerkamp wordt er zowel een 

bondskampioen gehuldigd op basis van ranking op de finaledag, als de sporter die 

gedurende het gehele seizoen de meeste punten behaald heeft 

(plaatsingswedstrijden, halve finale en finale bij elkaar opgeteld).  

 

Indien bij een doorstroming twee of meer sporters hetzelfde aantal punten behaald 

hebben, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op de alle 

plaatsingswedstrijden en eventuele halve finale de doorstroming. De sporter met de 

hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. 

 

Indien bij de finale twee of meer sporters hetzelfde aantal punten behaald hebben 

over het gehele seizoen, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden, halve finale en finale de ranking. De sporter met de hoogste 

opgetelde totaalscore behaalt de hoogste ranking. 

 

Op de halve finale kan plaatsing voor het bondskampioenschap toestellen behaald 

worden. De doorstroming vindt hier op ranking plaats. Bij gelijke plaats wordt de 

tiebreak regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is. In totaal zijn 

8 plaatsen per toestel en per niveau beschikbaar in de toestelfinale. Tijdens het 

bondskampioenschap per toestel worden de prijzen verdeeld op basis van de 

behaalde ranking op de finaledag. Bij gelijke plaats wordt de tiebreak regel 

toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is. 

 

Voor het bondskampioenschap meerkamp en bondskampioenschap toestellen wordt 

1 reservesporter aangewezen vanuit iedere halve finale. 

 

4e divisie senior 

De sporters in dit niveau turnen enkel districtswedstrijden. Landelijk worden geen 

wedstrijden voor dit niveau aangeboden. 

 

Voor dit niveau worden twee plaatsingswedstrijden in het district georganiseerd. Bij 

iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking een aantal punten 

aan de sporter toegekend. De punten die worden toegekend versus de behaalde 

ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in alle plaatsingswedstrijden wordt 

de doorstroming naar de finale in het district bepaald. Het exact aantal door te 

stromen sporters wordt na de inschrijving door de betreffende commissie in het district 

bekend gemaakt.  

 

Tijdens de meerkampfinale in het district worden wederom punten aan de sporter 

toegekend op basis van de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de 

finale worden opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden. 

Tijdens de meerkampfinale wordt er zowel een winnaar gehuldigd op basis van 
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ranking op de finaledag als de sporter die gedurende het gehele seizoen de meeste 

punten behaald heeft (plaatsingswedstrijden en finale bij elkaar opgeteld).  

 

Indien bij een doorstroming twee of meer sporters hetzelfde aantal punten behaald 

hebben, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden de doorstroming. De sporter met de hoogste opgetelde 

totaalscore mag als eerste doorstromen.  

 

Indien bij de finale twee of meer sporters hetzelfde aantal punten behaald hebben 

over het gehele seizoen, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden en finale de ranking. De sporter met de hoogste opgetelde 

totaalscore behaalt de hoogste ranking. 

 

Op alle plaatsingswedstrijden kan doorstroming naar de toestelfinale in het district 

behaald worden. Doorstroming vindt plaats op basis van de hoogste ranking per 

toestel, behaald in één van de plaatsingswedstrijden. Bij gelijke plaats in ranking 

wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van de behaalde scores op 

het betreffende toestel tijdens alle plaatsingswedstrijden de doorstroming bepaalt. De 

sporter met de hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. Het totaal 

aantal plaatsen per toestel en per niveau in de toestelfinale wordt door de commissie 

in het district bepaald. Tijdens de toestelfinale worden de prijzen verdeeld op basis 

van de behaalde ranking op de finaledag. Bij gelijke plaats wordt de tiebreak regel 

toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is. 

 

Voor de meerkampfinale en de toestelfinale wordt 1 reservesporter aangewezen uit 

de betreffende groep sporters waaruit de doorstroming heeft plaatsgevonden. 

 

Supplement E, F, G en H 

Zie voor de plaatsingsregeling hoofdstuk 3 teamwedstrijden van dit document. 

 

Eredivisie jeugd, junior en senior 

De sporters in deze niveaus turnen enkel landelijke wedstrijden. De districten hoeven 

geen wedstrijden voor deze sporters te organiseren.  

 

De junioren en senioren plaatsen zich direct voor het Nederlands Kampioenschap 

meerkamp. Tijdens het Nederlands Kampioenschap meerkamp kunnen sporters in 

de categorie junior en senior zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap 

toestellen. Per toestel zijn 6 plaatsen per categorie beschikbaar. Bij gelijke plaats 

wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is.  

 

Voor jeugd worden minimaal één en maximaal drie plaatsingswedstrijden 

georganiseerd. Sporters die de minimale puntengrens van 41 punten op één van 

deze wedstrijden behalen, plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap 

meerkamp.  

 

Tijdens de plaatsingswedstrijd(en) kunnen sporters in de categorie jeugd zich 

plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap toestellen. Per toestel zijn 6 plaatsen 

beschikbaar. Doorstroming vindt plaats op basis van de hoogste ranking per toestel, 
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behaald in één van de plaatsingswedstrijden. Bij gelijke plaats in ranking wordt de 

tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van de behaalde scores op de 

plaatsingswedstrijden de doorstroming bepaald. De sporter met de hoogst opgetelde 

totaalscore mag als eerste doorstromen. 

 

Bij zowel het Nederlands Kampioenschap meerkamp als de plaatsingswedstrijden zijn 

geen reservesporter aangewezen. Voor het Nederlands Kampioenschap toestellen 

wordt 1 reservesporter per leeftijdscategorie per toestel aangewezen. 

 

3. Teamwedstrijden Bovenbouw 

Binnen het NTS zijn er voor teamwedstrijden bovenbouw 8 supplementen. Hieronder 

wordt per supplement uitgewerkt op welke wijze de doorstroming plaatsvindt.  

 

Teamaanbod 

NTS Jeugd Junior Senior 

Supplement A 
  

A 

Supplement B 
 

B B 

Supplement C C C C 

Supplement D D D D 

Supplement E E E E 

Supplement F F F F 

Supplement G G G G 

Supplement H H H 
 

 

Supplement A, B en C 

De sporters in deze supplementen turnen enkel landelijke wedstrijden. De districten 

hoeven geen wedstrijden voor deze sporters te organiseren. De teams worden in 

poules ingedeeld bestaande uit meerdere teams. Een team bestaat uit maximaal 10 

sporters. Op een wedstrijd worden maximaal 6 sporters opgesteld. Deze opstelling 

wordt tijdens de algemene warming-up aan de wedstrijdleiding doorgegeven. Op 

een wedstrijd turnen 3 sporters per toestel. Op de plaatsingswedstrijd tellen de beste 

2 scores van de 3 sporters die turnen per toestel. Op de halve finale en finale tellen 

de 3 scores van de 3 sporters die turnen per toestel. 

 

Bij inschrijving in een team dient een sporter ten minste in hetzelfde supplement uit te 

komen als zij individueel uitkomt (indien zij aan individuele wedstrijden deelneemt), 

uitgezonderd de hieronder beschreven situaties. In een hoger supplement uitkomen 

is altijd toegestaan. Voor supplement A geldt dat in een team maximaal twee 

sporters mogen deelnemen die individueel uitkomen in de eredivisie (jeugd, junior en 

senior). Op een toestel mag echter maar één sporter die individueel uitkomt in de 

eredivisie ingezet worden. Voor supplement B geldt dat in een team maximaal één 

sporter mag deelnemen die individueel uitkomt in supplement A. Voor supplement C 

geldt dat in een team maximaal één sporter mag deelnemen die individueel 

uitkomt in supplement B. Indien een sporter niet individueel deelneemt geldt geen 

beperking in de keuze van het supplement waarin zij deelneemt. 
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Voor deze supplementen worden drie landelijke plaatsingswedstrijden georganiseerd. 

Tijdens deze wedstrijden turnen de teams in verschillende samenstelling tegen elkaar 

binnen één poule. Bij iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking, 

een aantal punten aan de teams toegekend. De punten worden bijgehouden binnen 

de poule, waardoor een ranking van teams in de poule ontstaat. De punten die 

worden toegekend versus de behaalde ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van 

deze regeling.  

 

Op basis van het totaal behaalde punten in de poule in alle plaatsingswedstrijden 

wordt de doorstroming naar de landelijke halve finale bepaald. Het exact aantal door 

te stromen teams vanuit een poule wordt na de inschrijving door de LTC Turnen 

bekend gemaakt.  

 

In de halve finale worden wederom punten aan de teams toegekend op basis van de 

behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de halve finale worden opgeteld 

bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden. Het totaal aantal behaalde 

punten in de plaatsingswedstrijden en halve finale bepaalt de doorstroming naar het 

bondskampioenschap teams (finale). Het exact aantal door te stromen teams wordt 

na de inschrijving door de LTC Turnen bekend gemaakt.  

 

Tijdens het bondskampioenschap teams worden wederom punten aan de teams 

toegekend op basis van de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de 

finale worden opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden en 

halve finale. Tijdens het bondskampioenschap teams wordt er zowel een 

bondskampioen gehuldigd op basis van ranking op de finaledag (enkel de maximaal 

6 turnsters die op deze dag turnen) als de teams (gehele team, dus max 10 sporters) 

die gedurende het gehele seizoen de meeste punten behaald hebben 

(plaatsingswedstrijden, halve finale en finale bij elkaar opgeteld).  

 

Indien bij een doorstroming twee of meer teams hetzelfde aantal punten behaald 

hebben, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden en eventuele halve finale de doorstroming. Het team met de 

hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. 

 

Indien bij de finale twee of meer teams hetzelfde aantal punten behaald hebben 

over het gehele seizoen, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden, halve finale en finale de ranking. De teams met de hoogste 

opgetelde totaalscore behaalt dan de hoogste ranking. 

 

Voor het bondskampioenschap teams wordt 1 reserveteam aangewezen per halve 

finale. 

 

Supplement D 

De teams in dit supplement turnen de plaatsingswedstrijden in het district en de 

halve en finale landelijk. De districten hoeven enkel de plaatsingswedstrijden voor 

deze teams te organiseren. De teams worden in poules ingedeeld bestaande uit 

meerdere teams. Een team bestaat uit maximaal 10 sporters. Op een wedstrijd 

worden maximaal 6 sporters opgesteld. Deze opstelling wordt tijdens de algemene 
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warming-up aan de wedstrijdleiding doorgegeven. Op een wedstrijd turnen 3 

sporters per toestel. Op de plaatsingswedstrijd tellen de beste 2 scores van de 3 

sporters die turnen. Op de halve finale en finale tellen de 3 scores van de 3 sporters 

die turnen. 

 

Bij inschrijving dient een sporter ten minste in hetzelfde supplement uit te komen als zij 

individueel uitkomt (indien zij aan individuele wedstrijden deelneemt). In een hoger 

supplement uitkomen is altijd toegestaan. Voor supplement D geldt dat in een team 

maximaal één sporter mag deelnemen die individueel uitkomt supplement C. Indien 

een sporter niet individueel deelneemt geldt geen beperking in de keuze van het 

supplement waarin zij deelneemt. 

 

Voor dit supplement worden twee plaatsingswedstrijden in het district georganiseerd. 

Tijdens deze wedstrijden turnen de teams in verschillende samenstelling tegen elkaar 

binnen één poule. Bij iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking, 

een aantal punten aan de teams toegekend. De punten worden bijgehouden binnen 

de poule, waardoor een ranking van teams in de poule ontstaat. De punten die 

worden toegekend versus de behaalde ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van 

deze regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in de poule in alle 

plaatsingswedstrijden wordt de doorstroming naar de landelijke halve finale bepaald. 

Deze doorstroming moet uiterlijk 15 februari van het betreffende jaar bekend zijn. Het 

exact aantal door te stromen teams vanuit een district wordt na de inschrijving door 

de LTC Turnen bekend gemaakt.  

 

In de halve finale worden wederom punten aan de teams toegekend op basis van de 

behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de halve finale worden opgeteld 

bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden. Het totaal aantal behaalde 

punten in de plaatsingswedstrijden en halve finale bepaalt de doorstroming naar het 

bondskampioenschap teams (finale). Het exact aantal door te stromen teams wordt 

na de inschrijving door de LTC Turnen bekend gemaakt.  

 

Tijdens het bondskampioenschap teams worden wederom punten aan de teams 

toegekend op basis van de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de 

finale worden opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden en 

halve finale. Tijdens het bondskampioenschap teams wordt zowel een 

bondskampioen gehuldigd op basis van ranking op de finaledag (enkel de maximaal 

6 turnsters die op deze dag turnen) als het team (gehele team, dus max 10 sporters) 

die gedurende het gehele seizoen de meeste punten behaald heeft 

(plaatsingswedstrijden, halve finale en finale bij elkaar opgeteld). 

 

Indien bij een doorstroming twee of meer teams hetzelfde aantal punten behaald 

hebben, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden en eventuele halve finale de doorstroming. Het team met de 

hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. 
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Indien bij de finale twee of meer teams hetzelfde aantal punten behaald hebben 

over het gehele seizoen, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden, halve finale en finale de ranking. Het team met de hoogste 

opgetelde totaalscore behaalt de hoogste ranking. 

 

Voor het bondskampioenschap teams wordt 1 reserveteam aangewezen per halve 

finale. 

 

Supplement E, F, G en H 

De sporters in deze supplementen turnen enkel districtswedstrijden. Landelijk worden 

geen wedstrijden voor deze supplementen aangeboden. De teams worden in 

poules ingedeeld bestaande uit meerdere teams. Een team bestaat uit minimaal 4 

sporters en maximaal 6 sporters. Op een wedstrijd turnen alle sporters (maximaal 6) 

en tellen de beste 3 scores voor het teamresultaat.  

 

Indien een vereniging geen compleet team kan inschrijven van minimaal 4 sporters, 

dan kunnen de sporters alsnog inschrijven en wordt een team door het district 

samengesteld. Dit kan een combinatie van individueel ingeschreven sporters zijn of 

individuele sporters worden aan een bestaand team toegevoegd dat nog niet uit 6 

sporters bestaat.  

 

Voor deze supplementen worden drie plaatsingswedstrijden in het district 

georganiseerd. Tijdens deze wedstrijden turnen de teams in verschillende 

samenstelling tegen elkaar binnen één poule. Bij iedere wedstrijd worden aan de 

hand van de behaalde ranking, een aantal punten aan de teams toegekend. De 

punten worden bijgehouden binnen de poule, waardoor een ranking van teams in de 

poule ontstaat. De punten die worden toegekend versus de behaalde ranking is 

opgenomen in hoofdstuk 5 van deze regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in de poule in alle 

plaatsingswedstrijden wordt de doorstroming naar de finale teams in het district 

bepaald. Het exact aantal door te stromen teams wordt na de inschrijving door de 

betreffende commissie in het district bekend gemaakt.  

 

Tijdens de teamfinale in het district worden wederom punten aan de teams 

toegekend op basis van de behaalde ranking (zie hoofdstuk 5). De punten van de 

finale worden opgeteld bij de reeds behaalde punten in de plaatsingswedstrijden. 

Tijdens de finale teams wordt zowel een winnaar gehuldigd op basis van ranking op 

de finaledag als de teams die gedurende het gehele seizoen de meeste punten 

behaald hebben (plaatsingswedstrijden en finale bij elkaar opgeteld).  

 

Indien bij een doorstroming twee of meer teams hetzelfde aantal punten behaald 

hebben, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden de doorstroming. Het team met de hoogste opgetelde 

totaalscore mag als eerste doorstromen. 

 

Indien bij de finale twee of meer teams hetzelfde aantal punten behaald hebben 

over het gehele seizoen, dan bepaalt de optelsom van de behaalde scores op alle 
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plaatsingswedstrijden en finale de ranking. De teams met de hoogste opgetelde 

totaalscore behalen de hoogste ranking. 

 

Voor de finale teams wordt 1 reserveteam aangewezen per poule. 

 

Op alle plaatsingswedstrijden kan doorstroming naar de meerkampfinale per 

leeftijdscategorie en niveau in het district behaald worden. Doorstroming vindt plaats 

op basis van de hoogste ranking op de meerkamp per leeftijdscategorie en niveau, 

behaald in één van de plaatsingswedstrijden. Bij gelijke plaats in ranking wordt de 

tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van de behaalde scores op alle 

plaatsingswedstrijden de doorstroming bepaalt. De sporter met de hoogst opgetelde 

totaalscore mag als eerste doorstromen. Het totaal aantal plaatsen dat per 

leeftijdscategorie en niveau beschikbaar is in de meerkampfinale wordt door de 

commissie in het district bepaald.  

 

Tijdens de meerkampfinale worden de prijzen per leeftijdscategorie en niveau 

verdeeld op basis van de behaalde ranking op de finaledag. 

 

Voor de meerkampfinale wordt 1 reservesporter aangewezen uit de betreffende 

groep sporters waaruit de doorstroming heeft plaatsgevonden. 

 

Op alle plaatsingswedstrijden kan doorstroming per leeftijdscategorie en niveau naar 

de toestelfinale in het district behaald worden. Doorstroming vindt plaats op basis van 

de hoogste ranking per toestel, behaald in één van de plaatsingswedstrijden. Bij 

gelijke plaats in ranking wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van 

de behaalde scores op het toestel op alle plaatsingswedstrijden de doorstroming 

bepaalt. De sporter met de hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste 

doorstromen. Het totaal aantal plaatsen per toestel en per niveau in de toestelfinale 

wordt door de commissie in het district bepaald.  

 

Tijdens de toestelfinale worden de prijzen per leeftijdscategorie en niveau verdeeld op 

basis van de behaalde ranking op de finaledag. Bij gelijke plaats wordt de tiebreak 

regel toegepast, waarbij de hoogste E-score doorslaggevend is. 

 

Voor de toestelfinale wordt 1 reservesporter aangewezen uit de betreffende groep 

sporters waaruit de doorstroming heeft plaatsgevonden. 

 

4. Teamwedstrijden Middenbouw 

Binnen het NTS zijn er voor de middenbouw 7 niveaus. Hieronder wordt per niveau  

uitgewerkt op welke wijze de doorstroming plaatsvindt.  

 

Teamaanbod 

NTS Pupil 

Niveau 1 1 

Niveau 2 2 

Niveau 3 3 

Niveau 4 4 

Niveau 5 5 
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Niveau 6 6 

Niveau 7 7 

 

Niveau 1 

De sporters in dit niveau turnen enkel landelijke wedstrijden. De districten hoeven 

geen wedstrijden voor deze sporters te organiseren. De teams worden in poules 

ingedeeld bestaande uit meerdere teams. Een team bestaat uit minimaal 4 sporters 

en maximaal 6 sporters. Op een wedstrijd turnen alle sporters en tellen de beste 3 

scores voor het teamresultaat.  

 

Indien een vereniging geen compleet team kan inschrijven van minimaal 4 sporters, 

dan kunnen de sporters alsnog inschrijven en wordt een team door de LTC Turnen 

samengesteld. Dit kan een combinatie van individueel ingeschreven sporters zijn of 

individuele sporters worden aan een bestaand team toegevoegd dat nog niet uit 6 

sporters bestaat.  

 

Voor dit niveau worden landelijk vier teamwedstrijden georganiseerd. Tijdens deze 

wedstrijden turnen de teams in verschillende samenstelling tegen elkaar binnen één 

poule. Bij iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking, een aantal 

punten aan de teams toegekend. De punten worden bijgehouden binnen de poule, 

waardoor een ranking van teams in de poule ontstaat. De punten die worden 

toegekend versus de behaalde ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze 

regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in de poule wordt de eindstand van 

de poule gemaakt. Het team met het hoogste aantal punten is de winnaar van het 

seizoen. Vervolgens wordt ook een nummer twee en drie bepaald in iedere poule. Bij 

gelijke plaats in punten wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van 

de behaalde scores op de vier plaatsingswedstrijden de ranking bepaalt. Het team 

met de hoogste opgetelde totaalscore eindigt als eerste in ranking. 

 

Op de vier landelijke teamwedstrijden kan doorstroming naar een individuele 

meerkampwedstrijd niveau 1 behaald worden. Doorstroming vindt plaats op basis van 

de hoogste ranking op de meerkamp, behaald in één van de vier teamwedstrijden. 

Bij gelijke plaats in ranking wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom 

van de behaalde scores op de vier landelijke wedstrijden de doorstroming bepaalt. 

De sporter met de hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. Het 

totaal aantal plaatsen per niveau in de meerkampwedstrijd wordt door de LTC Turnen 

bepaald. De individuele meerkampwedstrijd kan bestaan uit meerdere wedstrijden 

waar onafhankelijk van elkaar prijzen worden toegekend. Het doel is om ervaring op 

te laten doen met het turnen van een individuele meerkampwedstrijd; niet om de 

beste sporter van het land te bepalen. 

 

Niveau 2, 3 en 4 

De sporters in deze niveaus turnen enkel districtswedstrijden. Landelijk worden geen 

wedstrijden voor deze niveaus aangeboden. De teams worden in poules ingedeeld 

bestaande uit meerdere teams. Een team bestaat uit minimaal 4 sporters en 
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maximaal 6 sporters. Op een wedstrijd turnen alle sporters en tellen de beste 3 scores 

voor het teamresultaat.  

 

Indien een vereniging geen compleet team kan inschrijven van minimaal 4 sporters, 

dan kunnen de sporters alsnog inschrijven en wordt een team door het district 

samengesteld. Dit kan een combinatie van individueel ingeschreven sporters zijn of 

individuele sporters worden aan een bestaand team toegevoegd dat nog niet uit 6 

sporters bestaat.  

 

Voor deze niveaus worden vier teamwedstrijden in het district georganiseerd. Tijdens 

deze wedstrijden turnen de teams in verschillende samenstelling tegen elkaar binnen 

één poule. Bij iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking, een 

aantal punten aan de teams toegekend. De punten worden bijgehouden binnen de 

poule, waardoor een ranking van teams in de poule ontstaat. De punten die worden 

toegekend versus de behaalde ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze 

regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in de poule wordt de eindstand van 

de poule gemaakt. Het team met het hoogste aantal punten is de winnaar van het 

seizoen. Bij gelijke plaats in punten wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de 

optelsom van de behaalde scores op alle plaatsingswedstrijden de ranking bepaalt. 

Het team met de hoogste opgetelde totaalscore eindigt als eerste in ranking. 

 

Op alle teamwedstrijden kan doorstroming naar een individuele meerkampwedstrijd 

per niveau in het district behaald worden. Doorstroming vindt plaats op basis van de 

hoogste ranking op de meerkamp, behaald in één van de teamwedstrijden. Bij 

gelijke plaats in ranking wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van 

de behaalde scores op alle teamwedstrijden de doorstroming bepaalt. De sporter 

met de hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. Het totaal aantal 

plaatsen per niveau in deze meerkampwedstrijd wordt door de commissie in het 

district bepaald. De meerkampwedstrijd kan bestaan uit meerdere wedstrijden waar 

onafhankelijk van elkaar prijzen worden toegekend. Het doel is om ervaring op te 

laten doen met het turnen van een individuele meerkampwedstrijd; niet om de 

beste sporter van het district te bepalen. 

 

Niveau 5, 6 en 7 

De sporters in deze niveaus turnen enkel districtswedstrijden. Landelijk worden geen 

wedstrijden voor deze niveaus aangeboden. De teams worden in poules ingedeeld 

bestaande uit meerdere teams. Een team bestaat uit minimaal 4 sporters en 

maximaal 6 sporters. Op een wedstrijd turnen alle sporters en tellen de beste 3 scores 

voor het teamresultaat.  

 

Indien een vereniging geen compleet team kan inschrijven van minimaal 4 sporters, 

dan kunnen de sporters alsnog inschrijven en wordt een team door het district 

samengesteld. Dit kan een combinatie van individueel ingeschreven sporters zijn of 

individuele sporters worden aan een bestaand team toegevoegd dat nog niet uit 6 

sporters bestaat.  
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Voor deze niveaus worden drie teamwedstrijden in het district georganiseerd. Tijdens 

deze wedstrijden turnen de teams in verschillende samenstelling tegen elkaar binnen 

één poule. Bij iedere wedstrijd worden aan de hand van de behaalde ranking, een 

aantal punten aan de teams toegekend. De punten worden bijgehouden binnen de 

poule, waardoor een ranking van teams in de poule ontstaat. De punten die worden 

toegekend versus de behaalde ranking is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze 

regeling.  

 

Op basis van het totaal aantal behaalde punten in de poule wordt de eindstand van 

de poule gemaakt. Het team met het hoogste aantal punten is de winnaar van het 

seizoen. Vervolgens wordt ook een nummer twee en drie bepaald in iedere poule. Bij 

gelijke plaats in punten wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van 

de behaalde scores op de drie teamwedstrijden de ranking bepaalt. Het team met 

de hoogste opgetelde totaalscore eindigt als eerste in ranking. 

 

Op alle teamwedstrijden kan doorstroming naar een individuele meerkampwedstrijd 

per niveau in het district behaald worden. Doorstroming vindt plaats op basis van de 

hoogste ranking op de meerkamp, behaald in één van de teamwedstrijden. Bij 

gelijke plaats in ranking wordt de tiebreak regel toegepast, waarbij de optelsom van 

de behaalde scores op alle plaatsingswedstrijden de doorstroming bepaalt. De 

sporter met de hoogste opgetelde totaalscore mag als eerste doorstromen. Het totaal 

aantal plaatsen per niveau in deze meerkampwedstrijd wordt door de commissie in 

het district bepaald. De meerkampwedstrijd kan bestaan uit meerdere wedstrijden 

waar onafhankelijk van elkaar prijzen worden toegekend. Het doel is om ervaring op 

te laten doen met het turnen van een individuele meerkampwedstrijd; niet om de 

beste sporter van het district te bepalen. 
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5. Toe te kennen punten op basis van ranking 

In onderstaande tabel is de puntenverdeling opgenomen die behaald wordt bij de 

ranking van een individuele wedstrijd. 

 

Ranking Plaatsingswedstrijd Halve Finale en Finale 

1 50 100 

2 45 90 

3 40 80 

4 37 74 

5 34 68 

6 31 62 

7 28 56 

8 26 52 

9 24 48 

10 22 44 

11 20 40 

12 19 38 

13 18 36 

14 17 34 

15 16 32 

16 15 30 

17 14 28 

18 13 26 

19 12 24 

20 11 22 

21 10 20 

22 9 18 

23 8 16 

24 7 14 

25 6 12 

26 5 10 

27 4 8 

28 3 6 

29 2 4 

30 1 2 

31 1 2 

32 1 2 

Niet 0 0 
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In onderstaande tabel is de puntenverdeling opgenomen die behaald wordt bij de 

ranking van een teamwedstrijd. 

 

Ranking Plaatsingswedstrijd Halve Finale en Finale 

1 25 50 

2 20 40 

3 15 30 

4 12 24 

5 10 20 

6 8 16 

7 6 12 

8 5 10 

9 4 8 

10 3 6 

11 2 4 

12 1 2 

Niet 0 0 

 

 

6. Verzoek tot specifieke plaatsing landelijke wedstrijd 

De vereniging kan namens een sporter een verzoek indienen om NIET op een 

specifieke wedstrijddag te worden ingepland. Een dergelijk verzoek kan gedaan 

worden bij het secretariaat wedstrijdzaken indien één van de volgende redenen 

aan de orde is op een bepaalde wedstrijddag: 

• Verplichtingen vanuit school of opleiding; 

• Niet voorziene privéomstandigheden (bijv. 50 jarig huwelijk grootouders). 

Vakanties worden hier niet onder verstaan; 

• Eigen werk van sporter in leeftijd senior; 

• Deelname aan wedstrijden in een andere discipline van de KNGU. 

 

Dit verzoek dient met een verklaring / bewijsstuk te worden ingediend. Dit verzoek 

dient ingediend te zijn voor: 

• Voor 1 oktober van het betreffende jaar voor de plaatsingswedstrijden; 

• Voor 1 februari van het betreffende jaar voor de halve finales; 

 

Verzoeken dienen enkel gedaan te worden voor sporters die ook daadwerkelijk zijn 

ingeschreven voor de plaatsingswedstrijden of doorstromen naar de halve finales. 

 

Een verzoek kan worden toegewezen als dit tijdig en volledig is ingediend. Aan een 

verzoek kan enkel worden meegewerkt, indien het betreffende niveau ook op een 

andere wedstrijddag wordt aangeboden en deze deelname niet strijdig is met 

andere reglementen.  

 

Door het indienen van een verzoek is het mogelijk dat een vereniging op meerdere 

wedstrijddagen wordt ingedeeld voor hetzelfde niveau. 


