Supplement FIG reglement NTS 2009

ARTIKEL 8 – SPRONG
Voor niveau 5 t/m 8 gelden de volgende extra regels:
1. De turnster kan in niveau 5 t/m 8 kiezen tussen springplank en minitrampoline. De
uitgangswaarde van sprongen uitgevoerd met minitrampoline is 1.00 p. lager.

De bepalingen zoals ze in het Nederlands FIG zijn opgenomen zijn van toepassing voor
NTS wedstrijden tenzij in dit hoofdstuk andere bepalingen staan.
8.1 Algemeen
Zodra de score van haar eerste sprong is uitgerekend (bij NTS wedstrijden wordt
sprong 1 niet meteen bekend gemaakt), moet ze klaar staan om meteen haar tweede
sprong uit te voeren.

2.

Een turnster heeft recht op twee sprongbeurten, waarin niet gewisseld mag worden
tussen springplank en minitrampoline of andersom. Indien dit toch geschiedt, is de
tweede sprong ongeldig. Beide sprongen worden na elkaar uitgevoerd, maar apart
beoordeeld.

8.3 Eisen
Tijdens de NTS wedstrijden moet er minimaal één sprong worden uitgevoerd.
Een 2e sprong mag gesprongen worden, dit mag dezelfde sprong zijn of een andere
sprong. De beste sprong telt.

3.

De afzet vanaf de springplank of minitrampoline dient vanaf beide voeten te
geschieden. Het niet afzetten vanaf beide voeten maakt de sprong ongeldig.

8.4 Toestelspecifieke aftrekken
Bij het uitvoeren van een andere sprong dan de aangegeven sprong, wordt de
uitgevoerde sprong, indien deze voor het betreffende niveau geldig is, als zodanig
beoordeeld.

Het uitvoeren van ongeldige sprongen
− Een andere sprong turnen dan staat voorgeschreven

Het uitvoeren van een andere sprong uit een hoger niveau maakt de sprong ongeldig.
Een ongeldige sprong wordt direct na het uitvoeren van de sprong bekend gemaakt
door het hoofd van de toesteljury.
•

8.6 Specifieke uitvoeringsaftrekken ( E-panel )
Fouten Zweefrol (C1)
Vluchtfase
− Onvoldoende strekking benen
− Onvoldoende strekking heupen
− Onvoldoende hoogte

De turnster die zich wenst te kwalificeren voor de toestelfinale moet twee
verschillende sprongen (verschillend nummer) uitvoeren volgens de hieronder
genoemde voorschriften voor de toestelfinales.

Toestelfinales
• De turnster moet twee verschillende sprongen (verschillend nummer)
uitvoeren, waarvan het gemiddelde telt voor de eindscore.

0.10

0.30

0.50

X
X
X

X
X
X

X

Landingsfase
− Handen gebruiken om op te komen

Fouten Salto's (C2)
Vluchtfase
− Onvoldoende snelle strekking heupen
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Extra aftrek
– Geen streksprong af (niveau 12)

Voor de verschillende niveaus mag er gekozen worden uit verschillende
sprongtabellen.
 Niveau 2 mag kiezen uit alle sprongen die in de sprongtabel niveau 2 staan. Dit
zijn sprongen uit het FIG aangevuld met enkele Toegevoegde Sprongen.
 Niveau 3 mag kiezen uit alle sprongen die in de sprongtabel niveau 3 staan. Dit
zijn enkele sprongen uit het FIG aangevuld met enkele Toegevoegde sprongen.
 Niveau 4 mag kiezen uit alle sprongen die in de sprongtabel niveau 4 staan.
 Niveau 5 mag kiezen uit een aantal sprongen (8) die vermeld staan in de
sprongtabel turnen dames niveau 5 t/m 8.
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Ongeldig – 0 score
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