Doorstroming vanuit district Zuid naar landelijk
Instap N2, pupil 1 N2, pupil 2 N2 en jeugd 1 N3, 2e divisie jeugd, junior en senior
In district Zuid kan doorstroming naar de landelijke wedstrijden worden behaald op
de 1e en 2e kwalificatie wedstrijd.
De 1e kwalificatie wedstrijd is op 8/9 december in Valkenswaard
De 2e kwalificatie wedstrijd is op 19/20 januari in Breda
Doorstroming is op basis van de hoogste ranking, behaald in één van deze twee
wedstrijden. Het aantal beschikbare plaatsen per categorie wordt vastgesteld door
de LTC/KNGU. Op dit moment zijn het aantal beschikbare plaatsen nog niet bekend.
Verwachting, januari.
Er komt één rankinglijst per kwalificatie wedstrijd bij de instap N2, pupil 1 N2, pupil 2
N2, jeugd 1 N3, jeugd 2 divisie 2, junior divisie 2 (daar waar de turnsters worden
verdeeld over twee korte wedstrijden, in één dagdeel komt één
uitslagenlijst/ranking).
Bij de senioren divisie 2 zijn in ons district enorm veel aanmeldingen. De doorstroming
is om die reden per wedstrijd. De turnsters zullen twee keer in dezelfde samenstelling
turnen en per wedstrijd wordt een uitslagen/rankingslijst gemaakt. De beschikbare
doorstromingsplaatsen worden verdeeld over de verschillende senioren wedstrijden.
Bij de doorstroming naar de landelijke wedstrijden worden de regels van de
KNGU/LTC toegepast.
Uitsluitend turnsters die een score hebben behaald op vier (4) toestellen komen in
aanmerking voor doorstroming. Dit geldt voor de doorstroming van het district naar
de landelijke wedstrijden en tevens voor de doorstroming binnen de landelijke
wedstrijden in alle divisies.
Bij gelijke plaats in ranking wordt de tie-break regel toegepast, waarbij het
gemiddelde cijfer van de twee kwalificatiewedstrijden doorslaggevend is. Hierbij telt
een wedstrijd waar niet geturnd is als nul mee.
Toestelspecialisten
In de 2e divisie Senior is het ook mogelijk om als toestelspecialist uit te komen. Een
turnster in deze categorie dient zich op de voorgeschreven wijze in te schrijven voor
de kwalificatiewedstrijden. Op deze kwalificatiewedstrijden (voor 2e divisie senior in
het district) dient ten minste onderstaande score op het betreffende toestel geturnd
te worden. Indien deze score wordt behaald, wordt de turnster voor dat betreffende
toestel als extra deelneemster aan een landelijke halve finale toegevoegd. Indien
een turnster 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 2e divisie:
Sprong: 12,60 punten op basis van het gemiddelde van twee verschillende sprongen
Brug: 11,50 punten
Balk: 11,70 punten
Vloer: 12,50 punten.

Doorstroming naar Regionale Wedstrijden in Limburg, ZWN en Brabant Oost kan per
regio verschillen.

