Correcties / Toelichting reglementen en oefenstof Turnen Dames na publicatie juni
2017:
Oefenstof Balk pupil 1 D1:
In maat 14 stond: "* indien bij maat 20 rol, dan bij maat 19, tel 5-6: ‘komen tot
hurkzit’". Gecorrigeerd naar: "* indien bij maat 15 rol, dan bij maat 14, tel 5-6: 'komen
tot hurkzit'". Correctiedatum: 2 augustus 2017
Technische accenten & Choreografielijnen Pupil 2 N1, Pupil 2 N2, Jeugd 1 N3, Jeugd 1
N4
In deze oefeningen is het toegestaan om een extra ¼ of ½ draai toe te voegen om
in de richting van de oefening uit te komen. Voor Jeugd 1 N4 is dit nodig om na
maat 5 / 6 in de juiste richting te komen voor de 1e serie. Bij Pupil 2 N2, Jeugd 1 N3
en Jeugd 1 N4 in het geval er in maat 25-29 wordt gekozen voor stut tot handstand
(zonder ½ draai).
Correctiedatum: 16 september 2017
Oefenstof Vloer Pupil 2 N3:
In maat 12 stond: Langzame overslag achterover in
handstand Gecorrigeerd naar: Langzame overslag
achterover Correctiedatum: 16 september 2017
Jurysheets Pupil 2 N2, Pupil 2 N3 en Jeugd 1 N3 oefening 1:
Bij uitgangspositie stond: Hang aan rekstok met schlaufen of bandjes
Gecorrigeerd naar: Uitgangspositie: Hang aan enkele brugligger (conform
oefenstof) Correctiedatum: augustus 2017 (N3) & 16 september 2017 (N2)
NTS Reglement voorgeschreven oefenstof
Verduidelijking in sectie 9.2.1 erkenning van
draaien. Voor het ontbreken van graden in
de draai geldt:
> 45°
D score -0.30 (of indien van toepassing
min-variant) Correctiedatum: 18 september 2017
NTS Reglement keuze oefenstof
Nieuw toegevoegd in sectie 10.4.2 Specifieke Toestel
Aftrekken (D Panel) In de kwalificatie voor de Toestelfinales en
Toestelfinales
•
Indien dezelfde sprong is
uitgevoerd Berekening van de
Eindscore:
(Eindscore Sprong 1) + (Eindscore Sprong 2 - 2.00) gedeeld door
2 = Eindscore Correctiedatum: 18 september 2017
Door bovenstaande correctie is in sectie 10.4.3. Uitvoeren van ongeldige sprongen
het laatste punt niet meer van toepassing. “De tweede sprong in de kwalificatie
voor toestelfinale of in de toestelfinale is een herhaling van de eerste sprong.”
komt te vervallen.
Correctiedatum: 5 oktober 2017
Toestelbepalingen
In hoofdstuk 1 – Toestelspringen – in de tabel bij punt 5 stond:
Pupil 1 D2: Kast -2 delen
Gecorrigeerd naar: Pupil 1 D2: Kast -1 deel (conform oefenstof)
In hoofdstuk 3 – Evenwichtsbalk – bij de hoogte van de balk een verduidelijking
toegevoegd in het geval er geen 20 cm matten aanwezig zijn.
Correctiedatum: 5 oktober 2017

Oefenstof Vloer Pupil 1 N2 & Pupil 2 N3
In maat 2 stond:
Arabier – flick-flack – flick-flack – flick-flack – kaats (3.106-3.107-3.107-3.107)
(basis) of Arabier – flick-flack – flick-flack – salto achterover gehurkt (3.1063.107-3.107-5.101) (+0,30) Gecorrigeerd naar:
Arabier – flick-flack – flick-flack – kaats (3.106-3.107-3.107-3.107)
(basis) of Arabier – flick-flack – salto achterover gehurkt (3.1063.107-3.107-5.101) (+0,30) Correctiedatum: 5 oktober 2017
Oefenstof Vloer Jeugd 1 N4
In maat 18 + 19 stond:
Chassé stap met links wisselloopsprong (135o)
(1.005) Stap voorwaarts met rechts
loopsprong (135o)
Gecorrigeerd naar: Chassé stap met links wisselloopsprong
(135o) (1.005) Direct gevolgd door rechts loopsprong (135o)
Correctiedatum: 5 oktober 2017
Toelichting Oefenstof Vloer Instap N1, N2, N3, Pupil 1 N3
Door een aanpassing in de tekst van de oefenstof van het voorkeursbeen in de
gymnastische serie in maat 7 sluit de choreografie in maat 8 niet meer aan. De juiste
aansluiting is:
Indien de turnster in maat 7 eindigt met loopsprong links (landt in arabesque op
links), begint zij in maat 8 met stap voorwaarts rechts in plié.
Indien de turnster in maat 7 eindigt met loopsprong rechts (landt in arabesque op
rechts), begint zij in maat 8 met stap voorwaarts links in plié.
Dit is NIET gecorrigeerd in de oefenstof.
Choreografielijnen algemeen Oefenstof Balk & Vloer D-niveau en N-niveau:
Als toelichting op de choreografielijnen het volgende toegevoegd op het voorblad:
Het is toegestaan een extra ¼ of ½ draai toe te voegen of pasjes voorwaarts /
achterwaarts te maken om in de richting van de oefening te komen of te blijven.
Datum: 5 oktober 2017
NTS Reglement keuze oefenstof
Aanpassing in artikel 7.2.1 g Dans elementen:
Er stond: MW wordt aan beide elementen in die verbinding toegekend
(uitgezonderd pirouettes in passé en pirouettes met het been horizontaal)
Gecorrigeerd naar: MW wordt aan beide elementen in die verbinding toegekend
(uitgezonderd pirouettes in passé en pirouettes met het been onder horizontaal)
Correctiedatum: 29 oktober 2017
NTS Reglement keuze oefenstof
Toevoeging in Artikel 13.3:
Als toelichting op samenstellingseis 1 (danspassage) het volgende toegevoegd:
• Een danspassage is samengesteld uit twee verschillende sprongen of huppen
(uit de elemententabel), direct of indirect verbonden (met snelle passen,
kleine sprongetjes, huppen, chassées en chainé draaien).
• Sprongen met afzet van 2 voeten en draaien zijn niet toegestaan omdat deze
statisch zijn. Chainé draaien (1/2 draaien op 2 voeten) zijn toegestaan omdat het
voortbewegende passen zijn.
• Sprongen met afzet van 1 voet en huppen moeten op één voet landen indien
ze als 1e element in de danspassage worden uitgevoerd.
Correctiedatum: 29 oktober 2017

Uitwerkbladen jury supplement E t/m H
In de kolom met aftrekken Brug staat: Springen van LL naar HL 0.5
Deze aftrek is echter niet van toepassing voor de supplementen E t/m H en deze
aftrek is dus verwijderd uit de uitwerkbladen.
Correctiedatum: 29 oktober 2017
Oefenstof Balk Instap D2 & Instap D3
Bij maximale tijdsduur van de oefening stond: Tijd 70
seconden Gecorrigeerd naar: Tijd 80 seconden
(conform jurysheets) Correctiedatum: 29 oktober 2017

